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Medeltiden är en period i Europas historia som präglas av kontraster. Bilden förstärks 
av den polarisering som står att finna i de olika historieberättelserna. Den romantise
rande bilden av medeltiden, förmedlad genom populärkulturen, ställs i detta arbete 
mot det vardagliga livet på den skånska landsbygden som det framträder i det sparsam
ma arkeologiska materialet. Dynamiken i samhällsutvecklingen görs till föremål för 
diskussion. Teorier och nya, oprövade begreppsbildningar sätts här i fokus på ett satt 
som förhoppningsvis kommer att vitalisera den långa historisk-arkeologiska traditio
nen av studier runt de medeltida levnadsvillkoren för den strävande människan som 
formar och formas av strukturerna.

Bakom dramatiska händelser, starka och drivande personligheter i maktpositioner 
finns alltid en anonym, producerande vardagsverksamhet. Det är den vardagen den 
undersökande arkeologin oftast kommer i kontakt med. Alla bönder som så sallan ar 
omskrivna, var hittar vi dessa och hur såg livet ut för dem och deras familjer? Frågor 
som berör handel och kommunikationer eller varför inte djurhållning och kostvanor 
väntar på att bli besvarade. Kan arkeologin förmå tränga in i vardagslivet i ett Skåne 
som ännu inte blivit svenskt?
Byggandet av ett nytt dubbelspår för järnvägen mellan Helsingborg och Kävlinge be
rörde ett mycket stort antal fornlämningar representerande så gott som samtliga kul
turhistoriska perioder. Alltsedan det arkeologiska fältarbetet avslutades 1998 har ett 
intensivt analys- och publiceringsarbete pågått. Det arkeologiska projektet Västkust
banan organiserades i sju vetenskapliga delprojekt som styrt insatserna, alltifrån fält
arbetet till publiceringen. Denna volym som ingår i serien Skånska Spår - arkeologi 
längs Västkustbanan är slutresultatet från delprojektet Byarna längs vägen som be
handlade de medeltida lämningarna.
Eftersom exploateringarna för järnvägen kom att skära genom sex historiskt kända 
bytomter blev det naturligt att fokusera på dessa. Efter det att Stefan Knig tillsammans 
med sin personal avslutat fältarbetet och färdigställt de platsspecifika rapporterna har 
Mats Mogren skickligt lotsat projektet vidare. Det är med stor tillfredsställelse vi nu 
läser om de nya resultat som kommit fram genom projektet.

Genom att sammanställa resultat från äldre undersökningar och skrifthistoriska källor 
och relatera dem till de nya resultaten infogas ytterligare pusselbitar for att vidga vetan
det om livet och människorna i byarna. Ett stort tack till alla som medverkade i fält och 
i produktionen av denna bok. Ett tack som riktas till de engagerade och kunniga arkeo
loger, artikelförfattare, redaktionspersonal, grävmaskinister, Banverkets personal och 
alla ni som på ett eller annat sätt bidragit till att ro detta projekt i hamn.

Lund i september 2005 

Anders Löfgren 

Enhetschef

Riksantikvarieämbetet, UV Syd
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Den långa medeltiden Medeltiden som sådan har aldrig existerat, men skall vi hälla oss

med ett analytiskt koncept i form av en tidperiod, så kan vi lika gärna använda samma koncept

som det som kollegorna på kontinenten använder. Eftersom vi finner att även kontinentens över

gångsfas snarast bör förläggas till denna tid så innebär detta att argumenten för att betrakta

medeltidens början som något regionspecifikt inom Europa blir allt svagare.



Mats M o g r e n

Denna bok handlar om byar längs Öresundskusten 
och deras innevånare, men man kan lika gärna säga att 
den lämnar bidrag till en diskussion kring formeringen 
av en medeltida livsform, eller framväxten av ett stats- 
samhälle. Byarnas historia kan läsas som ett uttryck 
för just dessa större, övergripande processer. De kom 
att bilda grunden för det samhälle som kvarlevde ända 
in i 1800-talet och av vilket vi ännu i vår samtid beva
rar väsentliga delar. Byarnas uppkomst, struktur och 
relationer till omvärlden kan inte studeras isolerat 
från frågor om uppkomsten av centrala maktstruktu
rer, eller uppkomsten av samhällsklasser och dessas 
uttryck i landskapet som helhet.

Denna inledning fyller därför ett antal kontextualise- 
rande syften. För det första vill den bidra till en diskus
sion om vad vi egentligen menar med själva medeltidsbe
greppet. Den inringar två samhällsprocesser på makro
nivå som antas som typiska för just de medeltida livs
formerna. I och med att medeltidsbegreppet diskuteras 
kommer även den skandinaviska utvecklingen att länkas 
till den större, europeiska kontexten.

Därmed tecknas också en samhällsutveckling under 
perioden, erkänt hypotetisk och som skiljer sig en hel 
del från sydskandinavisk arkeologisk kanon. Denna 
kanon, som också är hypotetisk men ibland framställs 
som om den vore facit, behöver motbilder för att dyna
miken i den arkeologiska diskussionen skall hållas vid 
liv. De samhällsteoretiskt inspirerade tolkningar som 
rör Sydskandinavien vilar ofta på hur man vill att histo
rien skall ha varit, och det är i det läget nödvändigt att 
peka på att det vid sidan av en nationellt färgad diskurs 
även finns möjligheter att använda samma material för 
helt andra slutsatser.

Ett annat syfte med inledningen är att presentera en 
forskningsbakgrund till de samhälleliga analyser som 
görs i boken. Här görs en kort resumé av hur forsk
ningen under 1900-talet teoretiskt och metodiskt har 
närmat sig frågor kring tilltagande samhällskomplexi- 
tet. Just på grund av de oundvikliga kopplingarna till

samhällets makrostrukturer behöver man förhålla sig 
till begrepp som makt, samhälle, hövdingadöme, stat 
etc. Slutligen introduceras de följande studierna.

Mot en ny tid

Vår yngre järnålder och medeltid är en period om till
sammans ca 1000 år. I vår del av världen har de båda 
perioderna oftast hållits åtskilda och har t.o.m. kommit 
att studeras inom skilda discipliner; den yngre järnål
dern av förhistoriska arkeologer och medeltiden av 
medeltidsarkeologer och historiker. Kristnandet och in
förandet av ett skriftspråk med latinska bokstäver har 
ansetts som så avgörande för samhällsutvecklingen att 
en konceptuell åtskillnad har ansetts försvarbar.

Inom större delen av det övriga Europa motsvarar 
emellertid perioden ganska väl det man där kallar med
eltiden. På kontinenten utgår man av tradition från det 
Västromerska rikets upplösning respektive uppkom
sten av renässansens starka dynastiska stater, och det 
samtidigt nymornade intresset för antiken, då man vill 
hitta ramarna för sin periodisering. Bland annat Jacques 
Le Goff (1988) vill däremot utsträcka medeltiden till att 
omfatta upp emot 1500 år. Han diskuterar en främre 
tidsgräns i samband med upplysningen och industriali
seringen, medan ”renässansen” enligt honom aldrig har 
funnits. I själva verket är hela medeltiden karaktärise
rad av en rad på varandra följande renässanser.

Att den s.k. tidigmoderna tiden skulle vara en ut
sträckt senmedeltid förutsätter t.ex. att vi också kan 
tala om ett medeltida Amerika. Så har också skett, inte 
bara vad gäller artefakt-beståndet, utan även det im
materiella kulturella ramverket (jfr t.ex. Sponsler
1998). Det står också klart att den tidiga koloniala 
expansionen var en direkt fortsättning på medeltida 
fenomen som den iberiska halvöns reconquista eller 
den ryska rikssamlingen.

Vanligare är dock att omvänt se medeltiden som en 
retrospektiv kulturell konstruktion i syfte att skaffa sig
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en ”Andre”, mot vilken man kan kontrastera sin egen 
(den nya människans) sofistikering - eller sin övertygelse 
om en ljusare framtid. De tidigaste renässansgestalterna 
på 1300-talet (Petrarca är ett gott exempel) tyckte sig 
leva i en tid av smuts och skuggor, dvs. de uppfattade sin 
samtid som en mellan-ålder (t.ex. Dagenais & Greer 
2000). Det var drömmen om den återuppväckta antiken 
som definierade medeltiden. Om man sätter medeltidens 
främre gräns vid renässansen eller vid upplysningen är en 
smaksak. Senare, under upplysningen modifierades näm
ligen denne dikotomiske ”Andre” till att vara en tidigare 
”Andre-Jag” (Davis 1998), och det var fortfarande kon
trasteringen som var huvudnumret i definitionerna.

Mörkret var den metafor som användes för att dis
tansera sig från ”den Andre” i förfluten tid och för att 
distansera sig från, och därmed lättare kunna finna ar
gument för dominans över, den samtida andre i rum
met, dvs. afrikanen och amerikanen. Analogt med den 
europeiska expansionen över havet, kan alltså upp
komsten av medeltidsbegreppet ses som en kolonisa
tion av tiden (Davis 1998).

Hur man än har velat definiera medeltiden har en 
parameter länge varit orubblig - den romerska; efter
som Norden låg utanför det Romerska riket har de 
kontinentala begreppen ansetts irrelevanta på våra 
breddgrader. Med de framsteg som järnåldersarkeolo- 
gin har gjort i de nordiska länderna under de senaste 
decennierna så finns det emellertid ingen anledning att 
hålla fast vid gamla periodiseringar som ingenting be
skriver. Vi närmar oss en förståelse av det förflutna 
som innebär att de nordiska och kontinentala medel
tidsbegreppen sammanfaller. Detta innebär naturligt
vis att vi också ansluter till begreppets tilltagande sud
dighet och till ifrågasättandet om vi överhuvudtaget 
behöver det - men det är en annan fråga, som får be
handlas i andra sammanhang än detta.

Den stora förändringen

De århundraden som motsvarar den senare delen av 
äldre järnåldern, ca 200-talet till 500-talet, utgör över

större delen av den eurasiska kontinenten en period ka
rakteriserad av stress, ofta yttrande sig i en gradvis, öm
som smygande, ömsom mer iögonfallande, samhällelig 
desintegration, från Han-Kina i öster till Västrom (Frank
1999). Utförslöpan gäller inte bara imperier utan kan 
även noteras på lägre samhälleliga komplexitetsnivåer.

Det finns en iögonfallande cyklicitet i dessa pan- 
eurasiska desintegrationsprocesser som är svår att 
bortförklara men kanske ännu svårare att förklara. 
Någonting liknande hände sedermera på 900-talet i 
bl.a. Kina, Altai, norra Indien, Bagdad-Kalifatet, Cor
doba och Frankerriket (Barendse 2003), liksom i 
många delar av världen under 1200-13 00-talen från 
Burma och Kambodja i öster till agrarkrisens Europa i 
väster. Här är inte platsen att diskutera detta fenomen 
i sig. Vi skall enbart ta utgångspunkt i den tidigaste av 
dessa desintegrationsperioder, som också kanske var 
den mest genomgripande om än sämst belagda.

I vår del av världen yttrar sig stressperioden under 
200-500-talen dels som en period med alltmer påkos
tade maktmanifestationer Lett tydligt stratifierat sam
hälle (Himlingøje och Gudme är utmärkta exempel), 
dels som en period av uppenbara konflikter. Krigsby- 
tesoffren från Sydskandinavien och Östersjööarna, ett 
flertal pålspärrar inom såväl nuvarande danskt som 
svenskt område, liksom de nordiska ländernas forn- 
borgar, kan fungera som exempel på det senare; även 
om fornborgsdiskussionen har differentierats betyd
ligt under senare år så har trots allt en betydande del 
av de daterade borgarna anlagts under yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid.

Det är emellertid först i övergången mellan folk- 
vandringstid och vendeltid (dvs. under loppet av 500- 
talet), som tydliga exempel på diskontinuitet i sam
hällsutvecklingen blir märkbara på många håll. Ett 
brott i bebyggelseutvecklingen visar sig mycket tydligt 
t.ex. i nedre Norrland (Liedgren 1988), i Östergötland 
(Hedvall 1995; Kaliff, red. 1999, fig. 10), i Möre 
(Anglert 2001; Ericsson 2001), på de stora Östersjö
öarna (t.ex. Nihlén & Boethius 1933; Sten berger 
1933, 1955), och i Rogaland (Myhre 1980, 1982;
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Løken 1988), men även inom andra områden i Nor
den. I Skåne finns visserligen ett antal undersökta be
byggelser som har kontinuitet från folkvandringstid 
till vendeltid, men de är betydligt färre än de bebyggel
ser som har konstaterats övergivna vid utgången av 
folkvandringstid, respektive nyanlagda i vendeltid (Ja
cobsson 2000; Helgesson 2002b, s. 32).

Ett likartat fenomen, fast något tidigare (400-500- 
talen), har konstaterats inom det nuvarande nordväst
ra Tyskland och Nederländerna (se sammanställning i 
Grøngaard Jeppesen 1981, s. 132f). Den nordiska 
omstruktureringen får antas vara del av samma pro
cess om än med någon tidsförskjutning.

Även i gravskicket finns en märkbar förändring. En 
som tidigt såg denna diskontinuitet och vad den inne
bar var Björn Ambrosiani (1964, fr.a. s. 76f), som på 
grundval av gravskick och föremålsformer i Mälarda
len t.o.m. flyttade folkvandringstiden till äldre järnål
der (även om han lade skarven så tidigt som ca 500), 
istället för den traditionellt antagna indelningen där 
folkvandringstiden räknades till yngre järnåldern.

Allt detta kan givetvis omedelbart problematiseras. 
För det första är inte dateringsunderlagen så väl sam
manställda att man med säkerhet kan tala om en abso
lut samtidighet, utan man bör tills vidare nöja sig med 
att tala om en kortare eller längre förändringsperiod, 
där förändringarna kan ha inträffat under olika ske
den i olika delar av Norden.

För det andra kan källkritiska invändningar resas 
mot själva materialet. Är de lämningar vi ser resultaten 
av speciella bevaringsförhållanden (dvs. låg exploate- 
ringsnivå) så som föreslagits av bl.a. Widgren (1988) el
ler är det helt enkelt så att det är enbart för att de kända 
ödegårdsområdena oftast också kan uppvisa en bygg
nadsteknik som använder sten i stor utsträckning (Myh
re 1982), som vi överhuvudtaget har uppmärksammat 
dem. Båda resonemangen förutsätter därmed ett större 
eller mindre mörkertal, dels av andra ödeläggelser, dels 
av omlokaliseringar i andra tekniker i närområdena.

Möjligen får såväl Widgrens som Myhres försiktig
het betraktas som något överdriven, vilket bl.a. det

östgötska materialet tycks indikera, men helt entydig 
är inte omvandlingen inom det nordiska området. På 
vissa håll märks istället en tydlig kontinuitet genom 
500- och 600-talen, t.ex. på Jylland, där istället en dis
kontinuitet finns indikerad omkring 700. Någon total 11
nordisk syntes synes svår att uppnå och man skall nog 
räkna med betydande regional variation (se inläggen 
och slutsatserna i Näsman & Lund, red. 1988; se även 
Pedersens och Widgrens sammanställning 1998, s. 
309-314).

Trots alla dessa förbehåll framstår ändå perioden 
(slutet av folkvandringstid och övergången mot ven
deltid), som en tid av stora förändringar i samhället.
Att tidsfästa skiftet exakt är meningslöst eftersom de 
mest plausibla förklaringsmodellerna avvisar momen
tana händelsförlopp. Ambrosianis 500 e.Kr. är en ap
proximation och det nygamla användandet av stilda
teringar, t.ex. Ulla Lund Hansens tidsfästande av peri
odgränsen till 520/530 (1993), är knappast relevant 
för ett studium av samhällsförändringar på makroni
vå. Förändringen sker under 500-talets lopp och i syn
nerhet efter dess mitt, men om den äger rum under 
loppet av en generation eller två eller tre går inte att 
yttra sig om med bestämdhet.

Det har länge diskuterats vilka de bakomliggande 
orsakerna till förändringarna kring årtusendets mitt 
har varit. Förklaringsmodellerna kan lite generaliserat 
indelas i ”kris” och ”strukturomvandling”. De som 
har velat se 500-talet som en krisperiod har använt 
förklaringsmodeller baserade på klimatkris, pest och 
krig. Den justinianska pesten, som bröt ut i Medel
havsområdet på 540-talet har av många framförts som 
den avgörande orsaken (Gräslund 1973; Flink 1986 
och senast Solberg 2000). Ingen av dessa förklarings
modeller har något stöd i tillgängliga data; de är en
bart hypoteser. Modern forskning väger istället starkt 
över mot strukturomvandlingen som förklaringsmo
dell, men det är sällan man ser någon underbyggd dis
kussion om omvandlingens orsaker.

Det kan finnas anledning att tala om förändringen 
som en kollaps, men då måste man ha klart för sig vad
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man menar med en sådan. En kollaps skall förstås som 
att samhället har desintegrerat till en lägre komplexi- 
tetsnivå; sådana processer behöver inte nödvändigtvis 
ha återverkningar på demografin, så ordet skall inte 

12 ges alla de dramatiska konnotationer som man vanli
gen tänker på. Ställer man frågan kollaps för vem, så 
framstår genast processen i ett nytt ljus.

Joseph Tainter (1988) har i en jämförande studie av 
samhällskollapser på olika komplexitetsnivåer funnit 
att de flesta, som bakomliggande förklaringar hävda
de, orsaker enbart kan ses som epifenomen till någon
ting mer fundamentalt. Han har hittat en enda plausi
bel gemensam nämnare bakom samhällskollapser och 
det är lagen om vikande marginalvinst, omplanterad 
inom den ideologiska samhällsarenan och den politis
ka ekonomin, dvs. att politiska enheters ledarskikt har 
tvingats investera allt mera i status och ideologiska ut
tryck tills samhällenas bärande bas inte längre har kla
rat av överbyggnaden. Samhället har desintegrerat. 
Denna förklaringsmodell stämmer ovanligt väl med 
vad vi vet idag om förändringarna kring det första år
tusendets mitt i Norden (och torde även kunna använ
das i en diskussion om processen ca 1000 år tidigare 
då bronsålder förbyttes i förromersk järnålder). Peder
sen och Widgren har i sin översikt över järnålderns 
jordbruksutveckling noterat att det är just i de poli
tiskt centrala bygderna som omvandlingen är tydligast 
(Pedersen & Widgren 1998, s. 312; jfr Mogren 2000, 
s. 66-73).

Det har konstaterats en beteskontraktion inom fle
ra områden i Norden, t.ex. i de centrala områdena i 
nedre Norrland och i delar av inre Götaland (Pedersen 
& Widgren 1998, s. 310), men på flera håll märks ing
en förändring alls i det paleoekologiska materialet och 
i flera områden handlar det tvärtemot om en kraftig 
bebyggelseexpansion från folkvandringstid och ge
nom vendeltid och vikingatid, t.ex. i inre och övre 
Norrland och i Mälardalen (Ambrosiani 1980, s. 
131).

Några platser av ”högstatuskaraktär” tycks kunna 
uppvisa en relativt obruten kontinuitet i bebyggelsen.

Flera av de största centra som vi kan finna i Norden 
under första årtusendet, såsom t.ex. Gudme, Uppåkra 
och Gamla Uppsala, troligen också vissa mindre centra 
som Vä (t.ex. artiklar i Nielsen, m.fl., red. 1994; Lars
son & Hårdh, red 1998; Ljungkvist 2000; Helgesson 
2002a), tycks också ha haft en bebyggelsekontinuitet 
som med marginal överbryggar denna periodgräns, 
men deras överordnade funktioner kan ha skiftat. Så
ledes tycks t.ex. Gudme förlora mycket av sin roll i 
just skiftet under 500-talet. Uppåkra framstår som 
närmast unikt i sin 1000-åriga kontinuitet som cen
tralplats. Men det finns också där, i det exklusiva arte- 
faktmaterialet, en förändring just mellan folkvand- 
ringstid och vendeltid, från en uppsättning föremål 
med starkt kontinentalt inslag av närmast furstlig ka
raktär (de motsvarar väl uppfattningen om stegrande 
statusmarkeringar under folkvandringstid), till ett 
vendeltida material, inte utan främmande inslag, men 
med en generellt mer ”inhemsk” karaktär (se redogö
relse i Helgesson 2002a, fr. a. s. 62ff). Ett starkt stöd 
för att den ideologiska kapprustningen har medfört en 
samhällelig desintegration kan även sökas i det faktum 
att mellan folkvandringstid och vendeltid försvinner 
guldet från den arkeologiska datamängden. Detta är 
en generell bild och relaterar inte bara till stora centra 
av Uppåkras typ.

Samhällets aristokratisering

De flesta av de iakttagbara förändringsprocesserna 
skulle kunna fångas in under ett gemensamt paraply 
som kan benämnas en samhällets aristokratisering. 
Med aristokratisering menas inte här uppkomsten av 
en aristokratisk samhällsklass. En sådan kan spåras 
till åtminstone begynnelsen av vår bronsålder (t.ex. 
Kristiansen 1999). Istället åsyftas att denna samhälls
klass i och med den antagna desintegreringen av sam
hällsstrukturerna vid denna tid kom att utgöra sam
hällets högsta stratum under en period fram till dess 
att centralkungadömena kunde hävda sin makt över 
de formerande riksbildningarna. De fick därmed ett
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relativt ökat inflytande. Den godsbildningsprocess 
som eventuellt hade inletts redan under äldre järnålder 
fick därmed fritt spelrum, varmed klassens samhälleli
ga inflytande ökade ytterligare. Det är alltså samhället 
som aristokratiseras vid denna tid.

Samhällsformationer med hierarkiskt uppbyggd 
struktur anses numera ha funnits på nuvarande skan
dinaviskt område sedan åtminstone senneolitikum. Vi 
kan kalla dessa strukturer för enkla hövdingadömen. 
Detta betyder inte att de täckte hela kartan. Genom 
hela förhistorien och in i tidig medeltid har stora delar 
av det skandinaviska området bebotts av människor i 
acefala samhällsformationer, där varje hushåll var en 
självständig enhet och där konflikter löstes inom ra
men för t.ex. ett klansystem eller eventuellt en judiciel! 
institution (jfr t.ex. Gilman 1995 med där anf. litt.). 
Hövingadömen har enbart kunnat skapas i områden 
med särskilda förutsättningar för detta. Graden av 
samhällelig komplexitet tycks också ha oscillerat i det 
längre tidsperspektivet (jfr t.ex. Nordquist 2001). För 
det här aktuella sammanhanget hände emellertid nå
gonting väsentligt en bit in i romersk järnålder.

Man måste våga tänka sig en utveckling där kom
plexa hövdingadömen, vars politiska ekonomi måste 
ha byggt på kontroll av sådana resurser som kom till 
användning i ett gåvosystem, har etablerats kring år 
200. Ett kvalitativt socio-politiskt språng tycks vara 
belagt vid denna tid, under ett sannolikt starkt infly
tande från Romarriket i markomannerkrigens efter
följd (se t.ex. resonemang hos Nicklasson 1997, s. 171 
ff; Jørgensen 2001b och Storgaard 2001). Centrala 
platser i Sydskandinavien som Himlingøje och Gudme 
framträder vid denna tid och kan ses som noder i 
maktområden som mycket väl kan beskrivas som 
komplexa hövdingadömen.

Att som Jørgensen beskriva Himlingøje som mo
narki är acceptabelt inom den tolkningsramen, att kal
la det för en romersk klientstot, är att föra resone
manget väl långt (Jørgensen 2001b, s. 17 resp. 13), 
men att beskriva platsen som centrum i ett imperium 
(Storgaard 2001, s. 96) är svårt att betrakta som ett

objektivt konstruerat tolkningsalternativ; det framstår 
snarare som ett tillgodoseende av nutida danska be
hov. Att kalla dessa maktcentra för komplexa höv
dingadömen är inte att på något vis förringa deras re
lativa betydelse, endast att ge diskussionen rimligare 13
proportioner.

Basen för allt detta garanterades genom odlings
markens expansion, flera innovationer på det agrara 
området som t.ex. nya redskap, nya husdjur och nya 
rumsliga system (Pedersen & Widgren 1998, s. 456).

Den yngre romerska järnålderns politiska konstruk
tioner kan i sig själva ses som utslag av tidens globala 
stress, inspirerade av Rom, tävlande med varandra i ett 
allt mer militariserat samhälle med eskalerande status
yttringar. Deras överbyggnad har till sist kollapsat. Med 
grund i lagen om vikande marginalvinst omsatt på ett 
ideologiskt plan kan man hävda att de gick under i en 
statusmässig kapprustning (jfr Tainter 1988). Men det 
var bara samhällenas toppskikt som försvann.

Under folkvandringstid, den mest extrema fasen av 
denna kapprustning, fanns redan en grupp av männis
kor, som efter kollapsen stod redo att träda fram som 
den nya tidens män. Aristokratin baserades på ett väx
ande storgodsinnehav och en militärväsendets privati
sering i kombination (processen har nyligen beskrivits 
även av Nicklasson 2001, s. 137-152, om än med nå
got avvikande förtecken och terminologi).

Just godssystemet är avgörande för att det aristo
kratiska samhället skall kunna fungera och godsen är 
med viss sannolikhet de byggstenar på vilka statsbild- 
ningsprocessen småningom grundläggs. Detta har 
också påpekats nyligen av Callmer i en innovativ stu
die, där han har tolkat många av den mellersta och 
yngre järnålderns centralplatser som just gods, nöd
vändiga för försörjningen av aristokraternas väpnade 
följen och professionella specialister (Callmer 2001).
Även om man kan diskutera hans tolkningar i flera 
enskilda fall, så framstår den generella bild som han 
tecknar som plausibel. Att godset som institution tor
de ha sin upprinnelse under mitten av första årtusen
det är numera en vanligt framförd uppfattning, liksom
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att det bildar ett slags basenhet i vendeltidens och vi
kingatidens upplagor av ”maktens landskap”. Åtskil
liga av de vendel- och vikingatida godsen torde gå igen 
i de tidig- och högmedeltida huvudgårdar, med relativt 
storskalig avelsdrift, som vi i de äldre historiska käl
lorna finner vara i händerna på ”nobiles regni”, alltså 
de stormannaätter som var etablerade redan innan 
frälsets etablerande de jure (Ambrosiani 1985; Rahm- 
qvist 1996; Skre 1998; Berg 2000; för en kortfattad 
forskningsöversikt se Toliin 1999, s. 13-18).

Den politiska ekonomin, med ett gåvosystem som 
bas, byggde efter den stora kollapsen sannolikt på 

14 plundring, men resurskontrollen måste i vissa gynn
samma områden ha varit av fortsatt stor betydelse, 
även om man kan tolka materialet så att även denna 
har privatiserats. Bra exempel kan vara Vendel- och 
Valsgärdesläkterna i Uppland (Ambrosiani 1980) som 
uppträder på arenan just decennierna kring 600.

Lars Jørgensen tycker sig se en sådan utveckling i 
ett antal gods på danskt område. Han skissar en för- 
ändringsfas under 700-8 00-talen då magnaternas går
dar förändras från att ha varit centra i små tributära 
system till riktiga gods med agrar stordrift. Han vill 
göra en koppling till tyska förhållanden genom att i 
den äldre fasen läsa in ett slags kungliga ”förläningar 
på tjänst” till hirdmän och ämbetsmän, medan den 
yngre fasen skulle spegla att ”förläningarna” blivit 
ärftliga (Jørgensen 2001a). Enligt den linje som här 
följs, skulle Jørgensens data (han är den förste att 
framhålla hur magert faktaunderlaget är) lika gärna 
kunna tolkas som att skiftet i 700-800-talen motsva
rar plundringsekonomins gradvisa tillbakagång och 
ersättande med en agrar stordrift. Från ca 800 har 
ekonomin i nordvästra Europa börjat skjuta fart, med 
en rad tekniska innovationer, nyodlingar etc. (t.ex. 
Mann 1986, s. 400ff). De av Jørgensen och andra iakt
tagna förändringarna skulle mycket väl kunna passas 
in i den ramen. Säkert får vi möjligen veta först när ett 
större antal magnatgårdar har undersökts i sin helhet, 
vilket också Jørgensen framhåller.

Den modell som framläggs här stämmer också väl 
med den ”militärkonjunktur” som man ansett sig kun
na ana utifrån mängden krigsindikerande materiella 
lämningar, vilka ökar markant fram till början av 500- 
talet, för att sedan försvinna nästan helt under ett par 
sekler. Bland annat mängden daterade fornborgar an
sluter till denna bild; för att uppföra borganläggningar 
krävs sannolikt något extra utöver att kunna etablera 
sig som aristokrat på ett gods.

Kristian Kristiansens syn på denna problematik erbju
der en annan intressant modell. Han tycker sig se två 
konkurrerande strategier i verksamhet under en så 
lång period som 3000 år i Europa, från bronsålderns 
början till vikingatiden. De båda strategierna skiljer 
sig åt vad gäller den politiska ekonomin. Dels fanns 
där komplexa hövdingadömen med flerskiktade hie
rarkiska strukturer grundade på stapelekonomi, inves
teringar i jorden och rituellt uttryckta i fruktbarhets- 
kulter, votivoffer, rika kvinnogravar etc. Dels fanns en 
strategi utgående från en krigararistokrati med en po
litisk ekonomi grundad på flyttbara tillgångar som 
t.ex. boskap, samt prestigeföremål och rituellt uttryckt 
i vapenrika statusgravar etc. Dessa båda strategier 
skulle enligt Kristiansen ha oscillerat mot varandra 
över tid (Kristiansen 1999). Det finns mycket som kan 
tyckas stämma in på förhistoriska förhållanden i den
na modell (men den bygger också delvis på idéer som 
inte längre anses ha generell giltighet för hövdingadö
men, bl.a. den om stapelekonomin). Om man tillåter 
sig svepande generaliseringar så kan situationen mel
lan folkvandringstid och vendeltid tyckas påminna om 
situationen vid bronsålderns slut. Modellen tycks ock
så förutsätta att man ger Clastres (1984) rätt i att sta
tens uppkomst är ett strukturellt brott mot hövdinga- 
dömet, och inte, som Carneiro (1981) hävdat, utgår ur 
detta. Annars borde den av Kristiansen stipulerade cy- 
kliciteten ha fortsatt.

Under några hundra år, efter mitten av det första 
millenniet av vår tideräkning, saknas i alla fall egent
lig central makt. De central platser som trots allt finns 
under dessa sekler är centrala enbart i vissa aspekter: 
handel, avancerat hantverk, kult, eventuellt rättskip
ning, knappast förvaltning. Uppåkra torde ha varit 
en sådan plats, som existerade i kraft av sin inertia 
(jfr Schmidt Sabo nedan) i kombination med att man 
behövde den. När kungar började kunna konsolidera 
regionala och transregionala herravälden igen under 
loppet av vikingatiden så skedde det genom allianser 
med aristokraterna, utan tvivel till båda parters för
del (jfr begreppet medmakt, nedan) och småningom i
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formaliserad form som sanktionerad makt (jfr Her- 
manson 2000).

"Centralmakterna” fick övertaget i den fas av varje 
samhälles utveckling då aristokraterna inte längre oav
hängigt kunde bilda allianser över riksgränserna (jfr 
Wolf 1982, s. 123). Till detta antagande måste vi lägga 
den självklara dialektiken mellan hierarkiformerandet 
och gränsbildningsprocesserna. Mann pekar på ännu 
en faktor som gynnade furstarna; fursten garanterade 
en (främst judiciell) stabilitet. ”His infrastructural po
wer was insufficient to coerce them collectively, but 
then it was intended only to humble any single person 
or association that attempted arbitrary usurpation. 
Where stabilized, such powers were worth supporting” 
(1986, s. 393). I de nordiska länderna inträffar denna 
utveckling under loppet av högmedeltiden.

Formeringen av den tidiga staten har alltså inte en
bart med övergången från plundringsekonomi till ”inre 
tillägnelse” att göra; en uppfattning som fått stort ge
nomslag hos främst medeltidsarkeologer sedan slutet av 
1980-talet (fr.a. utgående från Lindkvist 1988). Välor
ganiserade stater fortsatte in i nyare tid som tributtaga- 
re i ett slags plundringsekonomi. Det var bara det att 
plundringen flyttade ut utanför Europas gränser. De 
bästa exemplen är Portugal och Kastilien, som fortsatte 
medeltidens reconquista på den egna halvön ut över 
främmande kontinenter fr.o.m. 1415 (Afrika) respekti
ve 1492 (Amerika).

Möjligen skall man se åtminstone delar av den euro
peiska ”feodaliseringens” genes i detta ljus - början på 
ett feodalliknande, tributärt samhälle uppbyggt underi
från genom att överregionala härskare, kungar, genom 
en ”sanktionering” av en redan befintlig makt till sig 
knöt det politiska systemets basenheter. ”From the 
fortress and the knight emerged the main form of the 
early medieval polity, the weak feudal state”, skriver 
Mann (1986, s. 391) och beskriver denna feodala stat 
som en agglomeration av till stora delar autonoma hus
håll. ”Indeed, in some ways it is misleading to call any of 
them ’states’, so decentralized were political functions, 
and so lacking in territoriality were they” (a.a., s. 392).

Eventuellt är formerandet av godsen kopplat till ett 
skifte i näringsbasen, även om sådana indikationer är 
svaga utifrån rådande kunskapsläge (Pedersen & Wid- 
gren 1998, t.ex. s. 457). Vissa klimatiska förändringar 
mot ett atlantiskt, dvs. varmare och fuktigare, klimat 15
är iakttagbara omkring årtusendets mitt. Det finns in
dikationer i det skånska paleobotaniska materialet på 
att ängsmarkerna, strax innan den här aktuella perio
den, börjar hävdas bättre och att träd i bosättningar
nas närhet börjar hamlas intensivare; begreppsparet 
in- och utmark, etablerat på allvar i det tidigare kvali
tativa skiftet i romersk järnålder, accentueras därmed 
ännu tydligare än förut. Detta bör avspegla en ännu 
mer intensiv boskapsskötsel och innebär en rejäl regle
ring av landskapet omkring bebyggelserna. Resultatet 
torde ha blivit att färre lantbrukare kunde vara ”gene
ralister” (Mats Regnell, muntl.). Dessa satsningar 
skulle därmed kunna tolkas som inledningen på den 
kapitalbildningsprocess som leder fram till resursba
sen för det högmedeltida frälset då detta framträder i 
de skriftliga källorna. Pedersen och Widgren hävdar 
att övergivandet av de stora hägnadslagen (sten- 
strängssystemen) från äldre järnålder, uppsplittringen 
i by- och gårdsterritorier och en tendens till färre stor
gårdar skulle avspegla en ökad centralisering av mak
ten över jorden (1998, s. 452f, 457f). Frågan är om 
man inte lika gärna kan tolka förändringen i termer av 
den här föreslagna aristokratiseringen. Det skulle allt
så kunna ha varit precis tvärtom.

Övergången mellan äldre och yngre järnålder tycks 
också innebära ett skifte i ”offentlig” religiös rit som 
även det med sannolikhet kan kopplas till uppkom
sten av nya samhällseliter. Det anses vara fråga om en 
religionens aristokratisering. Från att ha utövats ge
nom offer i våtmarker lokaliseras riten till vad som 
kan tolkas som aristokratiska residens (Fabech 1991,
1998). Ett större vapenoffer, deponerat nära det upp
märksammade kulthuset i Uppåkra, vilket nyligen un
dersöktes under 2002, har daterats till yngre romersk 
järnålder-folkvandringstid (Bergqvist 1999; Hårdh 
1999, 2002; Larsson, ed. 2004) och skulle kunna ses
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som en ”felande länk” i denna förändringsprocess. 
Liknande fynd är kända från Bejsebakken på norra 
Jylland och från Sorte Muld på Bornholm (Watt 1991; 
Nielsen 2002). Den äldre ritens uttryck kan emellertid 

16 ha levt kvar på lokalplanet mycket länge (jfr Sundqvist
1996; Ersgård 1997, s. 60ff; Carlie 1998). Just i västra 
Skåne finns belägg på offer i våta miljöer inne på ven- 
deltida gårdsmiljöer som inte kan betecknas som aris
tokratiska (Carlie 2002).

Samtidigt förändras den byggda miljön. Även om 
iögonfallande stora hus hade börjat uppträda i Nor
den redan mot slutet av förromersk järnålder, så är det 
mot slutet av folkvandringstid som den fullt utbildade 
hallen som byggnadsform börjar uppträda, till vilken 
den aristokratiserade riten knöts (Herschend 1993; 
olika bidrag i Callmer & Rosengren, red. 1997; Söder
berg 2003; 2005).

Urbaniseringsprocesser

Vid sidan av aristokratiseringen så präglas århundrade
na närmast före millennieskiftet 1000 av att en mängd 
centrala orter skapas som inte kan inpassas funktionellt i 
agrarsamhället. Det har inom forskningen funnits en 
stor försiktighet i hur man uttrycker sig om dessa orter: 
centralplatser, emporier, handelsplatser, preurbana och 
protourbana orter, etc. (Av de två sista begreppen bety
der det första ingenting alls, det andra är rent teleolo
giskt; båda begreppen saknar värde i en forskningsdis
kussion och bör rensas bort en gång för alla.) Sammanta
get kan sägas att de inte har betraktats som urbana, och 
man har generellt ansett att egentliga urbana orter upp
kommer först i och med etableringen av de senvikingati- 
da orter som ännu existerar, såsom de av de nyetablerade 
kungamakterna skyddade Lund, Århus, Sigtuna och 
Trondheim. Även detta är ett teleologiskt betraktelsesätt. 
Vad som i forskningen utgör en urban ort är först och 
främst avhängigt våra egna definitioner i nutiden.

Att definitionsproblematiken är svår har stått klart 
mycket länge (se en utmärkt forskningshistorisk redo
görelse i Blomkvist 2001), men man har tvekat inför

ett övergivande av de traditionella begreppen (se t.ex. 
Jensen 1991, s. 205). Få har vågat vara explicita angå
ende orternas urbana karaktär; diskussionen är fortfa
rande tyngd av de historiska parametrarna vilka redan 
projektet Medeltidsstaden försökte spränga, men trots 
allt arbetade inom.

Ännu har ingen kunnat presentera en allmänt giltig 
definition av ordet stad. Kanske är problemet futilt. Det 
finns forskare som hävdar att den antika staden, den 
medeltida staden och staden i det moderna industrisam
hället eller postindustriella samhället är fullkomligt 
olikartade sociala fenomen; desto märkligare då att vi 
kan anamma den högmedeltida staden i Nordeuropa 
som ett urbant fenomen men har svårt att acceptera 
andra former av urbanisering. Detta är möjligen ett 
arv från Max Weber och hans föregångare inom den 
tyska rättslärda traditionen. Weber hävdade ju t.o.m. 
att den fullt utvecklade staden enbart var ett väster
ländskt fenomen (1921, cit. i Blomkvist 2001, s. 16). 
Det kan vi inte nöja oss med.

Det finns andra forskare som hävdar att vi slösar 
kraft på att överhuvudtaget försöka definiera staden 
eller den urbana orten. Det finns de som komplicerar 
det hela genom långa kriterielistor, och de som nöjer 
sig med mycket enkla definitioner.

Brian K. Roberts, t.ex., gör det enkelt för sig ge
nom att definiera ”town” som: ”a relatively large con
centration of people possessing rights and skills which 
separate them from direct food production” (Roberts 
1996, s. 19). En definition med otillfredställande 
oskärpa? Eller är det just den nivån vi skall lägga oss 
på för att kunna arbeta med globala jämförelser? För 
det skall vi väl?

Implicit i forskningens försiktighet ligger kanske 
ett antagande om att urbana orter är otänkbara före 
uppkomsten av ett statssamhälle. Nordisk forskning 
är inte ensam om att iaktta försiktighet därvidlag. Fe
nomenet är internationellt. Naturligtvis beror även 
detta på definitionerna.

Eric R. Wolf formulerade det så att staden är ”en 
antaglig men inte oundviklig produkt av samhällets 
tilltagande komplexitet [...] en bosättning där en 
mängd kombinerade funktioner utövas och som visar 
sig användbar, eftersom man vinner tid och effektivitet 
på att samla dessa funktioner till en och samma plats” 
(Wolf 1971, s. 23). Detta implicerar följande:

För det första så finns det ingen anledning att ute
sluta möjligheten av urbaniseringsprocesser före sta
tens uppkomst. De arkeologiska exemplen på sådan 
utveckling börjar nu dyka upp här och där i världen. 
Känt, för att inte säga vida berömt, sedan länge är Ca- 
hokia i Mississippidalen, ett stort urbant centrum
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inom ramen för ett komplext hövdingadöme. Det an
ses numera vara utvecklat utan avgörande influenser 
från mesoamerikanskt håll, men vill man anföra en 
plats som definitivt inte kan ha hämtat inspiration 
från annat håll, så har t.ex. en sådan nyligen presente
rats av Susan Bulmer: Taamaki-makau-rau på Nya 
Zeeland (Bulmer 2002).

Skall vi möjligen våga vända på kausaliteten och 
tänka oss att förekomsten av flerfunktionella central
orter är en förutsättning för den maktsamling som 
möjliggör det kvalitativa språng (eller processuella 
brott) som statsbildningsprocessen utgör?

För det andra handlar det om utilitet. Det kan vara 
användbart att samla funktioner till en viss plats. Detta 
synes i sin tur kunna implicera att samma uppsättning 
av funktioner tillsammans kan utgöra en urban ”orga
nism” även om man inte känner nödvändigheten att 
samla dem rumsligt, dvs. även det som i nordisk forsk
ning kallas centralområden och som internationellt be
skrivs som urbana agglomerationer kan vara en alterna
tiv form för urbanitet. Ergo: exit kriteriet tätort!

Funktioner och begrepp
Man kommer inte särdeles långt i en urbaniseringsana- 
lys enbart genom att lista kriterier. Sådana listor är som 
sagt legio i forskningens historia. Särskilt arkeologer 
tycks vilja luta sig mot dessa till synes trygga funda
ment. Kriterielistor är emellertid så gott som menings
lösa; så snart som man försöker precisera urbanism i 
termer av t.ex. ”politisk autonomi”, ”monumentalarki
tektur” etc., så har man målat in sig i ett eurocentriskt 
hörn och förlorat möjligheten till verkliga regionöver- 
gripande jämförelser. Även enkla kvantifierande krite
rier som ”viss storlek”, ”viss folkmängd” eller "viss 
täthet” är meningslösa; begreppet ”urban” måste få 
vara oberoende av storlek och densitet för att bli ope
rativt. En indisk by med 10 000 innevånare är inte lika 
urban som en svensk senmedeltida småstad med 200 
innevånare.

Man måste istället ta ett större grepp om materialet 
och betrakta urbana orter som deltagare i en dialektisk

utvecklingsprocess. De uppstår under vissa allmänna 
samhällsbetingelser, men förändrar också själva sam
hällsbetingelserna genom sin existens. Processen 
handlar om tilltagande samhällskomplexitet, som 
Wolf antyder. Även om de inte är begränsade till en- 17
bart statssamhällen, så uppstår knappast behoven av 
urbana funktioner på en lägre komplexitetsnivå än det 
komplexa hövdingadömet.

Man bör koncentrera sig på såväl funktionella para
metrar, dvs. tillfredställande av behov (men då vara öp
pen för den enorma variationen i materialet och inte 
alltid försöka tvinga in det i generaliseringar), som på 
mentala. Urbaniteten är också idé. Edmund Leach har 
hävdat att den är enbart idé (Leach 1977), vilket må
hända implicerar att en tätbebyggelse med många funk
tioner inte skulle vara urban utan den urbana idén.

Att urbanisering är ”a state of mind” tas upp i ett 
par relativt nyligen utkomna böcker av Peter Carelli 
(2001) och Katalin Schmidt Sabo (2001). Den senare 
behandlar även byarna i den form som de fick kring 
begynnelsen av det andra årtusendet som en form av 
mental urbanisering (se även hennes bidrag i denna 
volym). Även den mentala aspekten måste ses proces- 
suellt; vad som har betraktats som en ”stad” har na
turligtvis förändrats över tid. Anna Hed Jakobsson 
har, alldeles nyligen och i följd av detta, alldeles riktigt 
påpekat att något stadsbegrepp sannolikt överhuvud
taget inte fanns för dem som bebodde de vikingatida 
urbana orterna i Norden (2003, s. 68-69).

Det finns alltså anledning att närma sig ”central- 
plats-materialet” från århundradena strax före år 1000 
med de analytiska instrument som decennier av urbani
seringsforskning har givit oss. Så har redan skett inom 
projektet ”Urbaniseringsprocesser i Västsverige” där 
Lars Lundqvist (2000) har behandlat rikedomsmiljöer i 
Västergötland och Halland inom ramen för ett övergri
pande urbaniseringsstudium. Man kan ta en utgångs
punkt där och sedan vidga diskussionen ytterligare.

Måhända finns även direkta länkar till den ovan 
diskuterade aristokratiseringsprocessen. De stora be- 
byggelseagglomerationer som under större delen av
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första årtusendet, och framför allt vid perioden kring 
dess mitt, så väl skiljer ut sig från normalare rurala 
bebyggelser, t.ex. Gudme, Boeslunde, Uppåkra och 
Ibsker/Sorte Muld, har av Lars Jørgensen föreslagits 

18 vara förtätade aristokratiska landskap inom vilka en
omfattande hantverksproduktion och handel har kon
trollerats av samhällseliten (Jørgensen 1995). Möjli
gen är denna modell förenlig med Callmers förslag att 
dessa platser skall ses som gods underlydande tidens 
aristokrati och fursteklass (2001). Detta är en innova
tiv modell som det finns anledning att ha med sig, men 
perspektivet kan måhända behöva förändras något, 
lite mindre av hierarkisk kontroll och lite mer av hete- 
rarkiskt möte.

Något århundrade senare uppstår en ny typ av 
”världsliga” centralorter, äldst är orter som Ribe, Löd- 
deköpinge och Paviken, något senare t.ex. den perma
nenta handelsplatsen vid Ahus och Birka, ännu något 
senare Hedeby och andra, vilkas existens bör ha garan
terats av någon form av regional eller överregional elit.

Ett problem i urbaniseringsforskningen, såväl i 
Norden som på andra håll, har varit att, även om man 
har varit oense om hur man skall definiera begreppet 
”urban ort”, så har man ytterst sällan velat inse möj
ligheten av en pluralitet; att det kan ha funnits flera 
olika (funktionella) typer av urbana orter, flera olikar
tade morfologiska uttryck av urbanisering, flera olika 
samhällsstrukturella baser för urbanisering och där
med flera olika urbaniseringsprocesser. Även detta tor
de ha sin grund i en evolutionistisk, och därtill teleolo
gisk, tankestruktur.

En som kommit en bra bit på väg, dock utan att ex
plicit tala om flera olika urbaniseringsprocesser, är Nils 
Blomkvist. Han är tydlig med att hävda att de orter som 
uppstår under andra halvan av första millenniet av vår 
tideräkning är urbana på något sätt C”something ur
ban"), och att det som händer i hela Europa efter ca 
950 och i länderna i Östersjöområdet från slutet av 
1100-talet är en radikalt ny typ av urbanisering, en del i 
en europeiseringsprocess av området; uppkomsten av 
der Rechts- und Ratstadt (2001, s. 11, 14). Han talar

implicit om två olika processer. Blomkvists mest väsent
liga bidrag till diskussionen är emellertid hans förslag 
till förutsättningar under vilka en urbaniseringsprocess 
igångsätts: i ett givet samhälle måste finnas ett rörligt 
överskott, använt i utbyte, som av praktiska skäl sker i 
områden med viss centralitet, där ett tillräckligt antal 
permanent bosatta människor tar risken att försöka för
sörja sig utanför primärsektorn genom arbetsdelning 
och där någon form av makt garanterar kontrollen 
(2001, s. 21f). Alltsammans är förutsättningar som kan 
finnas utanför statens eller den traditionellt definierade 
medeltidens ram här i Norden.

Ett intressant nygammalt tillskott till diskussionen 
kommer från andra sidan jordklotet. I Syd- och Syd
ostasien har man intill nyligen haft en urbaniserings
diskussion som i sitt uteslutande av vissa former av 
tätorter i mycket liknar den europeiska; man har en
dast velat godkänna de klassiska tempelstäderna, dvs. 
kultiskt-ceremoniella centra som domineras av monu
mentalarkitektur (Angkor i Kambodja får väl anses 
vara det mest typiska och kända exemplet), medan 
t.ex. handelsemporier har uteslutits.

John N. Miksie har undersökt medeltida tätorter 
av den senare typen i Singapore, Malaysia och Indone
sien. Han använder sig av begreppen orthogenetiska 
respektive heterogenetiska orter, för att inte behöva 
utesluta data om urbana former som inte passar in i de 
traditionella monotetiska och unilinjära definitioner
na. Begreppen lanserades egentligen redan på 1950- 
talet av Robert Redfield och Milton Singer. De menade 
med orthogenetiska städer sådana där de ekonomiska 
institutionerna underordnades samhällets religiösa 
och moraliska normsystem, som i första hand fungera
de som administrativa och politiska centra, där för
ändring grundades i traditionen. Med heterogenetiska 
städer avsåg de sådana där marknadssystemen var au
tonoma och självreglerande, entreprenörernas städer 
där samhällsvärderingarna strukturerades på ett sätt 
som upplevdes som ändamålsenligt för den tekniska 
ordningen, snarare än den moraliska (Redfield & 
Singer 1954; Wheatley 1970, s. 603).
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Miksie förstår med orthogenetiska städer i första hand 
just hov- och tempelstäder, dvs. reglerade etableringar 
associerbara med ritual och stabilitet. Sådana städer 
kan vara strikt geometriskt planerade på kosmologisk 
grund. I extremfallet Angkor är t.o.m. stora delar av 
det omgivande landskapet reglerat i räta vinklar. Hete
rogenetisk betecknar orter med sitt ursprung främst i 
handelsanknutna aktiviteter och som kan associeras 
med begrepp som entreprenörskap och förändring, 
t.ex. det äldsta Singapore. Man kan dock tänka sig att 
även geometriskt utlagda städer kan vara till sin ka
raktär i huvudsak heterogenetiska; Miksie anger som 
exempel den tidiga handelsorten Oc Eo i nuvarande 
sydvästligaste Vietnam (Miksie 2000).

Det är möjligt att ett användande av denna be
greppsapparat skulle ställa mycket av den nordiska 
diskussionen om tidig urbanisering i ny belysning. 
Med detta synsätt, och grundat på nutida uppfattning
ar, skulle möjligen det från början reglerade Ribe och 
något senare med större säkerhet de på kungligt initia
tiv uppkomna Lund och Helsingborg, men då förstås 
även lilla Tommarp, kunna betecknas som orthogene
tiska, medan t.ex. Löddeköpinge utan tvekan är att se 
som en heterogenetisk urban ort.

Överfört på en tidig forskningsdiskussion skulle 
alltså Adolf Schiick (jfr Schiick 1926) ha betraktat 
både Lund och Löddeköpinge som heterogenetiska, 
medan Erik Lundberg (jfr Lundberg 1940) skulle ha 
betecknat båda som orthogenetiska.

En differentiering av begreppsdiskussionen på det
ta sätt, har också många beröringspunkter med det 
heterarkiska perspektivet på samhällsrelationer (se 
Becker, denna volym).

Etableringarna av de heterogenetiska orterna skall 
ses som en del i en större samhällsomvälvning under 
vendeltid-vikingatid, där behov uppstår av mötesplat
ser på en kvantitativt intensivare nivå än tidigare och 
där en elit börjar skaffa sig inflytande utöver lokalni
vån, men där egentliga reglerade grundläggningar 
ännu inte är möjliga, samhällsstrukturellt såväl som 
idémässigt. Relationen mellan heterogenetiska orter

och orthogenetiska orter skall dock inte ses evolutio
nistiskt, utan som funktioner i olika typer av maktfält.

Återigen inser vi hur insiktsfull Erik Cinthios lilla 
artikel i Ale (1975) var, med dess framlagda hypotes 
om de strukturellt olikartade förutsättningarna för 19

köpingar respektive städer. Uppfattningen om kö- 
pingeorterna som städernas föregångare kunde då 
vederläggas ur strukturell synvinkel, men Cinthio me
nade fortfarande att de ur kronologisk synvinkel verk
ligen avlöstes av städerna. En något modernare syn på 
detta har framförts av Bengt Söderberg (2000), som 
dels ifrågasätter att köpingeortena kan betraktas som 
en enhetlig grupp vad gäller ursprung, funktioner och 
betydelse, dels ser en överlappning rent kronologiskt 
med städerna, vilket torde förutsätta en implicit upp
fattning om flera samtidigt verkande urbaniserings
processer. (Dock vill han återigen strukturellt koppla 
orterna till kungamakten genom att teckna en länk till 
kungalevsorganisationen.)

Johan Callmer har också snuddat vid ett likartat 
resonemang då han skriver att: ”Handelsplatserna är 
viktiga punkter på vägen mot en delvis spontan tidig 
urbanisering i Nordeuropa. Denna utveckling bryts 
när riktiga urbana modeller direkt från Västeuropa lå
nas in under sent 900-tal och 1000-tal för att tjäna 
statliga och kyrkliga behov av administrativa centra”
(Callmer 1991, s. 30; jfr också s. 42).
Begreppsparet orthogenetisk-heterogenetisk lånar allt
så röst åt en redan befintlig omvärderingsprocess som 
inte har haft adekvata glosor att beskriva vad man 
menar.

Morfologi och topografi
De traditionella föreställningarna om hur en urban ort 
bör ta sig morfologisk gestalt har också börjat ifråga
sättas under det senaste dryga decenniet. Begreppet 
”urban clustering” har lanserats som beteckning för 
en agglomeration av till synes rurala (eller icke-agrart 
monofunktionella) bosättningar inom ett begränsat 
område, vilka som helhet fungerar tillsammans och 
har en så långt driven arbetsdelning så att de flesta av
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de funktioner som vi vill betrakta som urbana är re
presenterade någonstans inom agglomerationen. Det 
är alltså nära besläktat med vad som i denna volym 
(Becker) och annorstädes har kallats för centralområ
den. De olika, väl åtskilda, enheterna i agglomera- 
tionerna kan ligga så nära varandra som ett hundratal 
meter.

Sådana agglomerationer, som uttryck för en form 
av urbanisering, har noterats på flera håll i världen, i 
Afrika bl.a. i Nigerflodens inlandsdelta i Mali (t.ex. 
McIntosh 1991) och i Zimbabwe (Connah 1987), i 
Kina inom Shangkulturens centralområden kring 
Gula floden (McIntosh, a.a. med där anf. litt.), etc. 
Mönstret torde kunna identifieras inom främst hetero
genetiska orter, men bör has i åtanke även när man 
studerar orthogenetiska och deras system av ”föror
ter” (se t.ex. Bandaranayake 1994, fig. 1:8 och 1:10; 
Mogren 1994, samt Becker, denna volym fig. 10).

Bosättningsmönstren inom dessä utomeuropeiska 
”urban dusters” har en iögonfallande likhet med de 
publicerade översiktskartorna över platser som Gud- 
me på Fyn, Boeslunde på Själland och Ibsker/Sorte 
Muld på Bornholm, såvida dessa ytor kan påvisas vara 
samtida (t.ex. Jørgensen 1995, fig. 14; Kromann, m.fl. 
1991; Nielsen 1997; Thrane 1991, fig. 10; Watt 1991; 
1998). I något av fallen kan topografin ha spelat den 
avgörande rollen för bebyggelsens struktur, främst i 
fallet Gudme, men detta kan knappast ha varit gene
rellt avgörande för dessa platser som kategori.

Detsamma kan möjligen våga sägas gälla det i Skå
ne så uppmärksammade Uppåkra, där kulturlager- 
tjocklekar och detektorfyndspridning indikerar något 
liknande. Åtminstone två, sannolikt fyra eller fem, en
heter kan skönjas (Larsson 1998; Hårdh 1998; Pauls
son 1999) och för att komplettera bilden bör måhända 
närbelägna bosättningar som de i Hjärup och Gull- 
åkra dras in i bilden, liksom komplexet Hunnerup- 
Flackarp-Källby (se Larsson 1998, fig 2).

Lars Larsson har tidigare argumenterat för att så 
inte är fallet; att Uppåkra skulle skilja sig från alla an
dra kända centralplatser av motsvarande magnitud

genom att bestå av endast en sammanhängande bebyg
gelseyta (Larsson 2003), men har nyligen uttryckt att 
det kan röra sig om åtminstone fyra storgårdar inom 
kulturlagrets utbredning (muntl. 21.11.2003). Något 
liknande tycks indikeras av analysen hos Lindell & 
Thomasson (2004, s. 29ff), vilka problematiserar kul
turlagren i perspektiv av aktiva handlingsmönster. De 
liknar ytorna med tjockare kulturlager vid uppbyggda 
tell-konstruktioner, vilket ger ett nytt och fräscht per
spektiv på både platsen och problematiken i stort.

Med tanke på den högst varierande kulturlager- 
tjockleken inom området, att kulturlagren förefaller 
vara tjockast på de högsta punkterna och det faktum 
att Uppåkra har en mycket längre bebyggelsekontinui
tet än de andra orterna (det diakrona perspektivet kan 
också medföra betydande morfologiska förskjutning
ar över tid, något som Larsson också själv antyder; 
2003) förefaller Larssons åsiktsförändring vara riktig. 
Förhoppningsvis kan frågan belysas bättre när Upp- 
åkraprojektet skall sammanfattas.

Bland detektorfynderi i Uppåkra finns elitmarkö
rer, kultiskt anknutna föremål, metallhanteringsrester, 
viktlod (Gustin 1999) och mynt (som troligen inte 
skall ses som utspridda depåer; Hårdh 1998, s. 121; 
Silvegren 1999), m.m., vilket allt tillsammantaget indi
kerar att Uppåkra, åtminstone i dess senare faser, 
verkligen skall kunna betraktas som urbant. Det tycks 
också inom Uppåkraprojektet finnas en uppfattning 
om att platsen var en urban ort, från åtminstone mit
ten av första årtusendet (Larsson 2003). Återigen vilar 
ett sådant resonemang på hur ”urbant” definieras; en 
större öppenhet i begreppsbildningen möjliggör tolk
ningar i denna riktning.

Det finns egentligen ingenting i detta som är ofören
ligt med Callmers förslag att platsen skulle vara cent
rum i ett jättelikt godskomplex. Jordnatur, bebyggelse
morfologi och funktioner är olika saker som inte är var
andra exkluderande. En urban ort kan mycket väl an
läggas på ett gods. Så har i själva verket skett på ett 
flertal håll i Skåne och annorstädes. Lund, Helsingborg, 
Vä, Tommarp och Skanör har skapats på kungalev.
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Ett jämförelsematerial skulle också kunna hämtas från 
Löddeköpinge-Borgebyområdet med sina nära varand
ra belägna bosättningsytor. Också där ger fyndmateri
alet området en urban karaktär (Svanberg & Söder
berg 2000). Att sedan Uppåkra och Löddeköpinge 
skiljer sig betydligt från varandra i andra funktionella 
hänseenden är en annan sak.

Europa och medeltidsbegreppet

Vad arkeologiskt producerat källmaterial represente
rar beror på tolkningsperspektivet. Den ovan förda 
diskussionen visar att Norden vid det första årtusen
dets mitt inte bara har genomgått en rad forandrings
processer, utan även kan anses uppvisa många drag 
som knyter an till den europeiska utveckling som vi ser 
som typiskt medeltida.

Just de båda processer som ovan har behandlats, 
aristokratiseringen och urbaniseringen, är de som ut
märker den europeiska medeltiden och som gör att vi 
kan tala om den som en företeelse skild från andra 
samhällsformationer i tid och rum. Dessa båda proces
ser är också aktiva i den utveckling som gör att Euro
pa på relativt kort tid (de århundraden som behandlas 
i denna volym) utvecklas från en fullkomligt betydel
selös utkant av den eurasiska landmassan till en region 
som sätter agendan för hela planetens utveckling (jfr 
Mann 1986, s. 373ff).

Vi kan alltså på nordiskt område skönja en aristo- 
kratiseringstendens i strukturerandet av lokalsamhälle
na. På några platser, redan under loppet av det första 
årtusendet, börjar tecken på en bebyggelseförtätning 
med åtföljande verksamhetsdiffrentiering som vi skulle 
kunna kalla för en typ av urbanisering att synas. Vi kan 
lite längre fram (som Thomasson och Schmidt Sabo dis
kuterar i denna volym) se en fixering av den byggda 
agrara miljön och en därmed åstadkommen tröghet 
som antyder framväxten av ett statsliknande samhälle.

Den kontinentala gränsen mellan antiken och medel
tiden har traditionellt satts till tidpunkten för den siste 
västromerske kejsarens avsättning, vilket var en helt

betydelselös incident i den politiska historien. Analogt 
med diskussionen ovan om de nordiska förhållandena 
skulle man mycket väl kunna sätta även den kontinen
tala övergångsfasen mellan antik och medeltid till 
samma period, dvs. 500-talets andra hälft. Under se- 21
nare år har de återupptagna diskussionerna kring 
Henri Pirennes bok Mahomet et Charlemagne (1939) 
föranlett flera forskare att studera begreppet romani- 
tas och dess överlevnad efter ”Västroms fall”, och de 
börjar nå en konsensus om att det romerska sättet att 
leva tynar bort just vid denna tid för att ersättas av ett 
slags ”proto-feodalism” (t.ex. Hodges & Whitehouse 
1989; Carver 1993), dvs. där inleds egentligen precis 
samma utveckling som i Norden, fast från motsatt ut
gångspunkt.

Den starkt dikotomiska skillnaden mellan ett ”civi
liserat” statssamhälle i söder och ett ”barbariskt” 
stamsamhälle i norr som den äldre generella bilden av 
vår äldre järnålder har givit oss, har ifrågasatts på se
nare år (se t.ex. Pohl & Reimitz, eds. 1998), men även 
om vi ännu delvis kan luta oss mot den för romersk 
tid, så utplånas denna dikotomi nästan helt efter ca 
600. Till och med det stora frankerriket har beskrivits 
som ”mere et alliance-forbund end en stat” (Rands
borg 1988, s. 15; jfr även referat av Mann ovan).

Anders Andrén har uttryckt denna parallellitet som 
att samhällsutvecklingen i Norden skall ses som en 
”skandinavisk renässans” parallell med den karolingi- 
ska och bysantinska vid samma tid (Andrén 1998, s.
150), alltså en tillbakablickande kulturutveckling.
Detta bygger på att nordborna har varit väl förtrogna 
med romersk kultur, vilket mycket tyder på. Jacques 
Le Goff (1988) karaktäriserar t.o.m. medeltiden som 
en lång följd av renässanser, dvs. det vi kallar renäs
sansen är inte relevant för en periodisering, utan sna
rare ett av medeltidens karakteristika.

Förändringsprocesserna i såväl den romerska som 
den barbariska världen skulle således kunna ses som 
fullt jämförbara mekanismer och Europa skulle, i vår 
backspegel, bli enhetligare, vare sig vi anser detta 
önskvärt eller inte.
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Den bakre tidsgräns som har valts för det medeltida del
projektet ”Byarna längs vägen” är således mycket adek
vat när samhälleliga strukturer skall behandlas. Sam
hället är statt i ständig förändring, men avgörande för
ändringar sker ofta språngvis och dramatiskt. Att vi 
som arkeologer har instrument som snarare betonar 
långsamheten och gradvisheten i förändringarna får ses 
som metodiska brister. Att med den insikten försöka 
periodisera historien blir komplicerat och man tvingas 
hålla sig till genomgripande och sammanfallande utslag 
av diskontinuiteter och nystarter inom ett flertal sekto
rer av samhällslivet - vilka trots allt är mätbara.

Diskontinuitetsindikationerna är i själva verket 
starkare i 500-talet än i det 1000-tal som traditionellt 
har satts som gräns mellan förhistoria och medeltid i 
Norden. Detsamma gäller förvisso även tiden kring ca 
200, kring ca 700 och kring ca 1250/1300 (jfr Näs
man & Roesdahl 1993, s. 183). Medeltiden som sådan 
har aldrig existerat, men skall vi hålla oss med ett analy
tiskt koncept i form av en tidperiod, så kan vi lika gärna 
använda samma koncept som det som kollegorna på 
kontinenten använder. Eftersom vi finner att även 
kontinentens övergångsfas snarast bör förläggas till 
denna tid så innebär detta att argumenten för att be
trakta medeltidens början som något regionspecifikt 
inom Europa blir allt svagare. I nu föreliggande sam
manhang har vi aldrig funnit att det finns någon an
ledning att ta hänsyn till dem.

I likhet med Le Goff sätter vi gärna ett slut för medel
tiden vid upplysningen eller industrialiseringen. Att 
denna bok inte behandlar vad man i västvärlden oftast 
kallar tidigmodern tid (1500-1700-talen) beror ute
slutande på de antikvariska beslutsprocessernas inne
boende tröghet, inte på vetenskapliga parametrar.

Teori och metod kring komplexa 
samhällen - aspekter på makt
Det är svårt att komma runt maktbegreppet när man 
försöker beskriva en samhällsutveckling. Det är också 
ett begrepp som har stått i centrum för debatten även 
inom arkeologin i decennier och som har ältats intill 
ledans och ibland trivialitetens gräns, men utan att vi 
har lyckats formulera några riktigt goda definitioner. 
Likväl måste man förhålla sig till det och varje tid har 
sina förhållningssätt. Här är inte platsen att tränga på 
djupet i frågan, men det kan vara lämpligt att helt kort 
peka på att det hela egentligen är mycket mer kom
plext än vad som oftast framskymtar.

Om vad makt egentligen i sig självt är har det skri
vits tjocka böcker. Andra har sammanfattat innebörden

i en enda mening. Anthony Giddens, som ibland är fö
redömligt enkel och klar i sin begreppsdiskussion, har 
givit oss en definition som nog kan tilltala såväl lekmän 
som forskare. Han menar att makt ”innebär att indivi
der och grupper kan hävda sina egna intressen även då 
andra personer motsätter sig detta” (1998, s. 375). 
Man behöver inte krångla till det mer än så.

Maktbegreppet måste dock förstås som något både 
komplext och samtidigt begränsat, och med inneboen
de dynamik såväl som sårbarhet. Utifrån ett heterar- 
kiskt förståelseperspektiv (se Becker, denna volym) 
förutsätter makten även begrepp som medmakt och 
motmakt, liksom även en total frånvaro av makt. Som 
medmakt definieras de delar av en befintlig lokal/en
dogen maktstruktur, som finner fördelar i samarbete 
med överregionala/exogena strukturer. Som motmakt 
definieras den uppsättning lokala/endogena strategier 
som motsätter sig de överregionala/exogena struktu
rernas hegemonianspråk (jfr Mogren 2000, s. 54).

Makt kan i ett samhälle med bristande teknologisk 
kontroll bara utövas genom närvaro. Callmers beskriv
ning av ett fragmenterat och flytande maktens landskap 
som ”öar i ett hav av icke-makt” (1997, s. 15) blir där
med en fullt adekvat och mycket talande metafor. Man 
får inte glömma att detta icke-maktens hav inte enbart 
har bestått av ödemark. Där har funnits människor. Det 
kan måhända vara svårt för nutidsmänniskor att före
ställa sig acefala samhällen, men att utsträcka de existe
rande stratifierade politiska enheter som fanns till att 
täcka hela kartan, som vi gör numera med national
staterna, vore en grov anakronism.

Vidare måste man påminna sig att de äldre sam
hällsformationer som här intresserar oss nästan un
dantagslöst var mer eller mindre instabila. Eftersom 
inga politiska strukturer någonsin uppnår jämvikt, 
blir varje tänkbart system dynamiskt och samtidigt 
sårbart. Systemets entropi, som Georges Balandier ut
tryckte det (1971, s. 43ff), de nedbrytande krafterna, 
gör sig ständigt påminda.

Makten har olika ursprung. John Kenneth Gal
braith delar in dess källor i personliga egenskaper,
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egendom och organisation (Galbraith 1983, s. 14ff). 
Den yttrar sig också på olika sätt. Galbraiths ”tving
ande”, ”kompensatorisk” och ”betingad” makt är ett 
sätt att strukturera. Michael Mann använder sig av en 
indelning i militär, politisk, ekonomisk och ideologisk 
makt, vilka var och en har en uppsättning källor ur 
vilka makten emanerar (1986, s. 22ff). Andra har 
strukturerat på annorlunda, men ändå likartat sätt. 
Hermanson förtydligar begreppsdiskussionen genom 
att tala om delegerad och sanktionerad makt (Her
manson 2000). Andra har lanserat varianter på detta. 
Detta är enbart analytiska begrepp och det är inte be
greppsdiskussionen som intresserar oss egentligen.

Vi vill försöka nå en förståelse av hur det svårfång- 
ade begreppet samhälle har fungerat under olika tider. 
Det har hävdats av flera, från Margaret Thatcher till 
Jes Wienberg, att ”samhället” endera inte existerar 
alls, eller att begreppet bör undvikas eftersom det inte 
är förankrat i en verklighet, utan enbart är ett analy
tiskt koncept för att söka beskriva helheter, och då 
alltför vagt för att kunna användas. Wienberg (1997, 
s. 57), t.ex., pekar på att begreppen för helheter har 
skiftat över tid och tycks därmed vilja jämställa sam- 
hällsbegreppet med äldre begrepp som rike, land, na
tion, stat, folk, ras, kulturkrets etc. Det är riktigt att 
”samhälle” är en neologism ur det nära förflutna; 
många språk saknar, eller saknade till helt nyligen, en 
glosa för denna abstraktion (jfr Anderson 1991, s. 6). 
Det vore emellertid helt fel att göra sig av med ett vär
defullt analytiskt begrepp bara för att det är relativt 
nytt. Det är inte heller direkt jämförbart med rike, na
tion, stat, folk etc. Samtliga dessa begrepp motsvarar 
s.k. ”imagined communities” (a.a.) medan samhälle är 
en analytisk abstraktion som vi använder oss av. Att 
sätta likhetstecken mellan samhället och de politiska 
strukturerna är en tanke från Robespierres tid, utan 
bäring på vårt arkeologiska studiefält.

Begreppet samhälle är summan av relationer inom 
en analytiskt avgränsbar grupp av människor. Tonvik
ten ligger på ordet relationer och just därför kommer 
samhällsbegreppet att få en förnyad relevans när man

börjar se på relationerna heterarkiskt, vilket kommer 
att försökas i denna volym. Då framträder relations
monstret i all sin komplexitet på ett nytt sätt och vi 
behöver ett analytiskt begrepp som täcker detta. Sam
tidigt kommer det att innebära att begrepp som rike, 
stat etc. kan begränsas till det som de egentligen är, 
nämligen beskrivningar av en viss, avgränsad uppsätt
ning av relationer. Rike och stat beskriver inte på nå
got vis en helhet vad gäller (offentliga) relationer, så 
som begreppet samhälle gör. Ordet rike betyder egent
ligen inget annat än att någon (t.ex. en kung; ett ord 
som heller inte har någon bestämd samhällsteoretisk 
innebörd) har kunnat hävda en politisk överhöghet 
över flera bygder. Politiskt-antropologiskt kan begrep
pet rike motsvara såväl ett komplext hövdingadöme 
som en stat. Såväl begreppet komplext hövdingadöme 
som begreppet stat är i sin tur abstraktioner om vilkas 
innebörd det kan råda mer eller mindre god koncen- 
sus.

Samhällsanalysen blir gärna alldeles för simplis- 
tisk. Ofta ritar man pyramider och tror sig därmed ha 
kommit närmare en förgången verklighet. Giddens 
maktbegrepp implicerar emellertid att det kan finnas 
många olika typer av makt, liksom dess motsats. Av 
största vikt är också, vilket just Giddens har påpekat, 
att skilja på makt och auktoritet; vissa former av 
maktutövning kan innebära auktoritetsförlust (1998).

Tankar om samhällsförändring
De under 1950- och 1960-talen förhärskande teorierna, 
vad som har kallats neoevolutionism, med föregångare 
som Julian Steward, med sina tydligaste förespråkare i 
Marshall Sahlins, Elman Service (Sahlins & Service 
1960; Service 1962) och Morton Fried (även om den 
senare uttrycker sig i helt andra termer än de båda an
dra; Fried 1967). Efterföljare som Colin Renfrew (t.ex. 
1973) sökte applicera strukturen på arkeologiska kon
texter med en indelning mänskliga samhällen i fyra hu
vudsakliga utvecklingsstadier: band, stammar, hövding- 
adömen och stater - eller som hos Fried i egalitära, ran
kade och stratifierade. Den samhälleliga evolutionen
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ledde enligt detta tänkande till en utveckling av mind
re komplexa formerna till de mer komplexa. Till skill
naderna mellan huvudförespråkarna kan också fram
hållas att Service och Sahlins intresserade sig för eko
nomi, Fried för status. Ingen av dem var egentligt in
tresserad av politik.

Man definierar ett enkelt hövdingadöme som en 
politisk enhet med gemensam ledning för flera bebyg
gelser. Komplexa hövdingadömen har regionala hie
rarkier och tydliga skillnader i rang, men de saknar 
oftast en permanent förvaltningsorganisation (som 
inte är personligt knuten till fursten), möjligheter till 
organiserad uppbörd, samt enligt de flesta definitioner 
ett judiciellt system med allmänt accepterade lagar och 
därtill hörande sanktionsmöjligheter. (Det sista kan 
sannolikt ifrågasättas. Det vore en angelägen arbets
uppgift att utifrån modern samhällsteoretisk utgångs
punkt utreda de judiciella systemens förekomst och 
funktioner i acefala samhällen, t.ex. i Nordeuropa.)

De ekonomiska kategoriseringar som gjordes lutade 
sig under neoevolutionismens tidigare år mot Karl Pola- 
nyis indelning i reciproka, redistributiva och marknads- 
mässiga ekonomier (t.ex. Polanyi 1945). Hövdingadö
men var således redistributiva ekonomier. Vidare an
sågs de bestå av nätverk grundade på släktskap.

Dessa hypoteser övergavs med tiden; i själva verket 
var kopplingen hövdingadöme-redistribution redan 
från begynnelsen relativt regionspecifik, eftersom den 
av Elman Service (1962) hade lyfts ut ur sitt samman
hang i Polynesien (Sahlins 1958) till att gälla hövdinga
dömen generellt. Sedan var inte ens de ursprungliga 
tankarna hos Sahlins riktiga; i vår tid betraktar man 
kopplingen mellan hövdingadömen och redistribution 
närmast som ett misstag i arbetet. För att redistribu
tion skall medföra makt måste den ta formen av en 
tribut, och så var också oftast fallet - även i Polynesi
en. Man talar hellre om plundringsbyten och tributer 
än om redistribuerad ”uppbörd” idag.

Tonvikten blev istället total på hövdingadömet som 
en politisk organism, en uppfattning som främst har 
förfäktats av vad man kan kalla ”Michigan-skolan”.

Man började skilja på enkla och komplexa hövdinga
dömen och ägnade stor möda åt att försöka förklara 
vad som orsakar övergången mellan ett komplext höv
dingadöme och en tidig stat.

Tankarna byggde dock fortfarande på etnografiska 
analogier. Arkeologin, som aldrig har utvecklat några 
egna övergripande samhällsteorier, anammade snabbt 
denna indelning och sökte arkeologiska korrelat. 
Medan försöken att identifiera stammar i antropolo
gisk mening i materialet har varit förhållandevis fåtali
ga (jfr dock Parkinson, ed. 2002), så har begreppet 
hövdingadöme varit mycket populärt; utgångspunk
ten har varit statssamhällets. Någonting har föregått 
staten och skulle förklaras.

Till de mer utvecklade tankegångarna inom den 
neoevolutionistiskt färgade samhällsteorin hör Robert 
L. Carneiros (1981). Bland hans viktigaste åsikter hör 
att det är övergången från stamsamhället till hövding
adömet, som är det verkligt kvalitativa steget i mänsk
liga samhällens utveckling. Stamsamhället definierar 
han, med ett lån från Service, som en lös agglomera
tion av autonoma samhällen med likartad kultur och 
en viss koherens utifrån s.k. ”pantribal sodalities” - i 
sig ett mycket vagt uttryck, som egentligen bara bety
der någon form av relationer på tvärs av de släktskaps- 
baserade segmenten i samhället; kanske mer en kultu
rell än en social organisering. Det sammanhållande 
kittet i stammen är alltså inte politiken, det är faktorer 
som t.ex. klaner och hemliga sällskap, samt gemen
samma förfäder, ritual och mytologi.

Hövdingadömet definierar han som en autonom 
politisk enhet som omfattar ett antal byar eller sam
hällen under permanent kontroll av en hövding (1981, 
s. 45). Stammen är dock, enligt honom, inte hövdinga- 
dömets föregångare strukturellt sett; det senare kan 
mycket väl uppstå ur en enda by.

Bland de möjliga utlösande faktorerna för utveck
lingen av hövdingadömen finns i främsta rummet för
mågan att kontrollera stora arbetsstyrkor, dock inte 
den teknologiska nivån per se, och till de konsolide
rande faktorerna, främst hövdingarnas sakrala roll
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(Carneiro 1981, s. 56ff, med dar anf. litt.; Webster 
1990). Därmed har man naturligtvis inte löst frågan 
”hur”. Man har numera övergivit den Childeska för
klaringsmodellen med jordbrukets uppkomst och/eller 
förmågan att samla ett överskott. Det finns fortfaran
de en demografisk parameter som är aktiv i diskussio
nen; en befolkning över 2500 ±500 individer anses 
korrelera väl med samhällelig hierarkisering (Feinman 
1995), men denna förklaring är inte tillräcklig. Det 
handlar om ledarskap och om dess legitimitet.

Hur uppkommer från första början förutsättningar
na för att någon skall kunna kontrollera arbetskraft, 
dvs. varför väljer man att ge en hövding legitimitet? 
Bland de vanligare förklaringarna till detta har varit en 
kombination av två faktorer: vad Carneiro (1970) har 
kallat ”environmental circumscription”, dvs. när resur
serna har varit ändliga och expansionsmöjligheterna 
starkt begränsade, som t.ex. på små öar eller i trånga 
dalar, samt förekomsten av krig, eller hot om krig.

Kriget som drivande kraft i kulturutvecklingen kan
ske inte tilltalar så många, men med vilken rätt lägger vi 
nutida politiskt korrekta värderingar på förhistoriska 
samhällsformationer? Arkeologins vilja att framställa 
förhistorien som fredlig säger mer om vår egen tid än 
om förhistorien (se tex. Kristiansen 1999). Det arkeolo
giska yrkeskollektivet har helt enkelt pacificerat det för
gångna (Keeley 1996). I själva verket finns ett stort be
hov av att studera kriget som socio-politisk faktor.

Andra förklaringsmodeller framhäver förekomsten 
av s.k. ”åggrandizers”, dvs. ambitiösa, manipulativa 
och aggressiva individer som ställer sig utanför tidigare 
vedertagna normsystem, ett slags begåvade sociopater 
(detta emanerar från Clark och Blake 1994, och har via 
Hayden, 1995, 1998 nyligen blivit populärt hos fr.a. 
neolitiskt inriktade arkeologer i Sverige, se t.ex. resone
mang hos Apel 2001, s. lOlff; Lekberg 2002, s. 26f)

Övergången från hövdingadöme till stat är enligt 
Carneiro och hans efterföljare bara en gradvis föränd
ring i kvantitativa termer (Carneiro 1981, s. 38). Höv- 
dingadömet är enligt dessa forskare statens förutsätt
ning. Carneiro går så långt som till att hävda att

”scratch any preindustrial state deep enough and you 
will find chiefdoms underlying it” (a.a. s. 50).

Om Carneiro lade det stora kvalitativa språnget 
mellan stam och hövdingadöme, så hävdade den fran
ske antropologen Pierre Clastres (1984) istället att det 
är mellan hövdingadömen och stater som den stora 
omvälvningen i människans politiska historia är att 
finna. Övergången var ingen evolutionär process, en
ligt Clastres, utan snarare en strukturell brytning.

Visst samröre med denna syn har också en relativt 
nyligen framförd tanke (t.ex. Spencer 1990) att över
gången mellan hövdingadömen och stater inte alls är 
någon gradvis och långsam process utan relativt mo
mentan. Detta är i linje med de nya uppfattningarna 
om naturens evolution som numera ses som språngvis 
och näst intill revolutionär.

Det finns naturligtvis ingen anledning att ta ställ
ning mellan Carneiro och Clastres. Såväl uppkomsten 
av hövdingadöme! som staten var viktiga samhälleliga 
förändringar som inte behöver viktas mot varandra. 
Den ena kategorin kan heller inte ses som den andras 
förutsättning (se vidare nedan) vilket gör frågan ännu 
mer meningslös.

Möjligen kan man i följd av detta våga fundera över 
om en av den medeltida statens förutsättningar därmed 
var frånvaron av ett komplext hövdingadöme alltsedan 
500-talet, dvs. möjligheten för en lokalt förankrad aris
tokrati att formera sig. På denna aristokrati vilade den 
äldsta, bräckliga riksbildningen och långt in i 1100-ta- 
let var makten ett nätverk av personallianser (Herman- 
son 2000), snarare än en statsliknande struktur. Inga 
skandinaviska riksbildningar kan beskrivas som stater 
innan denna tid, och det finns de som hävdar att det är 
högst tveksamt om några nordvästeuropeiska politiska 
strukturer kan beskrivas som stater innan 1100-talets 
mitt (Mann 1986, s. 392). I den mån vi har överregio
nala herravälden före 1100-talet, så måste de beskrivas 
som mycket begränsade och instabila. Hypotesen om 
en dansk 700-talsstat vilar på mycket bräcklig grund: 
Danevirke, Kanhavekanalen och parcelleringen i Ribe, 
vilka samtliga är fullt tänkbara i ett förstatligt samhälle.
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Den neoevolutionistiska fyrstegsmodellen fick mycket 
stort genomslag inom arkeologin, från 1960-talets slut 
och fram till vår samtid. Det var främst tack vare Le
wis Binford (t.ex. Binford & Binford, eds. 1968) och 

26 något senare Colin Renfrew (t.ex. 1973) som sam
hällstyper och samhällsutveckling sattes på agendan.

Med åren har emellertid kritiken mot fyrstegsmo- 
dellen växt, till den grad att den idag anses helt ohan
terlig av de flesta. En orsak till detta är att kategorise- 
ringarna som Sahlins och Service gjorde är ojämförba- 
ra storheter. Ett hövdingadöme är ett politiskt be
grepp, det är definitivt inte begreppet stam. Vidare är 
stam som begrepp så svårdefinierbart att många antro
pologer helt har upphört att använda det.

De kriterier som har använts vid klassificeringen 
har vid en kontroll mot etnografin befunnits vara kon
tinuerligt varierande istället för dikotomiska, som mo
dellen förutsätter, vilket gör all finklassificering me
ningslös (jfr Feinman & Neitzel 1984).

En annan del av kritiken inriktade sig på det faktum 
att alla analogier hämtades från samtida etnografiskt 
studerade samhällen. I nutida forskning anser man ofta, 
så som t.ex. Norman Yoffee (1993, s 73), att inget for- 
mativt stadium i t.ex. en statsbildningsprocess kan för
stås utifrån något etnografiskt exempel på hövdingadö- 
men, därför att dessas utvecklingstrajektorier är helt 
annorlunda, vilket beror på begränsande faktorer som 
t.ex. en oförmåga att lagra överskott. Av detta följer att 
samtida hövdingadömen är alternativ till stater, inte de
ras typologiska föregångare, som t.ex. Carneiro hävda
de. De är fullvärdiga alternativ till stater i områden med 
ekologiskt sett liten risk och hög diversitet, såsom t.ex. i 
det tempererade Europa. I sådana områden utvecklas 
statssamhällen enbart under påverkan från angränsan
de samhällen som redan är stater, inte utifrån inre me
kanismer (Sanders & Webster 1978, s. 78).

Detta ger också det moderna forskningsfält som 
hävdar att det inte är av övergripande betydelse att 
förklara enbart varför stater uppkommer (som om de 
vore anomalier) utan lika viktigt varför vissa samhäl
len inte utvecklar stater (Yoffee 1993, s. 67, 71).

Till allt detta kan fogas den ökande insikten om att 
vart och ett av de antagna utvecklingsstegen, och i syn
nerhet de mer komplexa, inom sig rymmer mycket sto
ra variationer, vilket medför en svåröverskådlig typo
logi om man försöker definiera alla variationerna (jfr 
Chapman 2003, s. 42-43).

Den internationella diskussionen har således varit 
minst sagt rörig. Det hela blir naturligtvis inte bättre 
av att man inom nordisk arkeologi har skapat en an
nan sorts förvirring genom att tala om stamsamhällen 
under vår äldre järnålder, samtidigt som man förser 
dessa stammar med såväl hövdingar som överhöv
dingar (t.ex. Näsman 1998, och i hans efterföljd t.ex. 
Helgesson 2002a). Ett projekt som på sin tid fick ett 
enormt genomslag i nordisk arkeologi, och vars publi
kationer fortfarande är flitigt tummade av yrkesverk
samma arkeologer, var det danska ”Fra Stamme til 
Stat” (Mortensen & Rasmussen 1988; 1991). Projekt
namnet är en läcker allitteration som säkert hjälpte till 
att sälja in projektidén, men det är uppenbart att man 
har prioriterat allitterationen före stringensen. Vad 
man ville studera var processen från hövdingadöme 
till stat, vilket man också gjorde, trots namnet. Den 
slarviga användningen av begreppen i de senaste två 
decenniernas sydskandinaviska järnåldersarkeologi 
har fler konnotationer till nationalromantiska före
ställningar än till antropologisk forskning. Förvånan
de är det kanske inte med tanke på att ”Fra Stamme til 
Stat” uttryckligen sade sig vilja studera danernas etno- 
genes. Någon sådan beskrivs emellertid inte; man har 
uppenbarligen varit daner från början.

Att sedan inte heller begreppet stat har använts 
med någon större tydlighet i dansk forskning späder 
bara på det allmänna intrycket; Hedeagers (1990) an
vändande av statsbegreppet för yngre romersk järnål
der är visserligen underbyggt med en rejäl begrepps- 
mässig diskussion, men framstår ändå som det möjli
gas konst. Uppenbarligen fyllde denna terminologi en 
funktion i dansk samtid.

Att som Ole Fenger (1991) inte vilja tala om stater 
förrän glosan i sig dyker upp i det politiska språkbruket
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i och med Macchiavelli på 1500-talet, dvs. en definition 
på rent rättshistorisk grund, saknar också relevans för 
arkeologin. Vi bör hålla oss till systerämnet antropo
logi och dess definitioner. Utifrån en bred konsensus 
bland antropologer om hur staten som organisations
form skall definieras, så uppkom svenska staten på 
1200-talet, den danska endast obetydligt tidigare. Ri
ken är en annan sak; sådana är tillfinnandes när ett 
område större än distrikts-Zprovinsnivån styrs av en 
furste. Antropologiskt kan de betraktas som kom
plexa hövdingadömen.

Polanyis tre sfärer, den reciproka ekonomin, den 
redistributiva ekonomin och marknadsekonomin, har 
också, p.g.a. att de knöts till neoevolutionismens sta
dier stam, hövdingadöme och stat, kommit att betrak
tas som periodiserade utvecklingssteg som avlöser var
andra. I själva verket kan man se dem som olika eko
nomier inom en och samma samhällsformation (om 
man håller i minnet att de är abstraktioner och inte 
beskrivningar av reella situationer).

Ett bra uttryck för denna förändrade syn gav för ett 
antal år sedan Axel Christophersen i en studie av norska 
tidiga urbana centra, vilken egentligen var mest inspire
rad av Brumfiel och Earle och deras ”wealth produc- 
tion”-begrepp (Christophersen 1989). Egentligen är det
ta synsätt heterarkiskt, även om det ordet inte var i an
vändning vid slutet av 1980-talet i Skandinavien. Chris
tophersens modell har emellertid inte fått den uppfölj
ning i forskarsamhället i stort som den förtjänar.

På senare tid har friska fläktar från kontinenten 
nått oss som verkligen satt de vedertagna socio-politis- 
ka uppfattningarna i ett nytt ljus. Det är deltagare i 
projektet ”The Transformation of the Roman World”, 
som gör rent hus med såväl den gamla neoevolutio- 
nistiska fyrstegsmodellen, som de uppfattningar om 
etnicitet som ligger bakom den sydskandinaviska 
forskningen.

Någon konsensus tycks alltså inte finnas i forskning
en. Hur skall man då förhålla sig till detta sammelsuri
um av röster och åsikter? Vilken relevans kan denna 
internationella diskussion ha för vårt konkreta arbete?

Denna bok...
...försöker sätta in resultaten från undersökningarna 
för Västkustbanan i västra Skåne i de sammanhang som 
har skisserats ovan. Projektet valde redan från början 
tidsramen yngre järnålder-medeltid för delprojektet 
”Byarna längs vägen”. I detta kapitel har utrymme av
satts för att argumentera för att det var ett vettigt beslut.

Medeltiden har ovan karakteriserats som en tid där 
två processer var i verksamhet, vilka satte sin prägel

på samhällsutvecklingen och därmed skiljer medelti
den från samhället under romersk järnålder och folk- 
vandringstid: aristokratiseringen och urbaniseringen. 
De båda processerna kan sägas ligga som ett bak- 
grundsackord till de utvärderingar som görs i bokens 
tre huvudkapitel. De tre kapitlen har författats obero
ende av varandra, men visar ändå på en intressant ten
dens till konvergens, vilket måhända skall ses som del
projektets viktigaste resultat.

Joakim Thomasson behandlar den klassiska frågan 
om bybildningsprocessen. Byns uppkomst har i tidiga
re forskning diskuterats utifrån två huvudparametrar. 
Dels den funktionella aspekten att en samverkan mel
lan gårdar måste kunna beläggas för att man skall 
kunna kalla en bebyggelse för en by, en uppfattning 
som främst bottnar i kulturgeografisk forskningsmil
jö. Detta har ansetts vara så svårt, vad gäller bebyggel
ser före de skrivna källornas tillkomst, att dessa har 
benämnts med den mer neutrala glosan boplats och 
varje förslag om förhistoriska byar har varit mer eller 
mindre kontroversiellt (se Artursson & Carlie, i 
tryck). Dels gäller det frågan om när de ”vandrande 
byarna” blev ”stationära”, en fråga som har behand
lats i framför allt dansk arkeologisk forskning.

Thomasson arbetar från helt andra utgångspunk
ter; han ser byns uppkomst som ett resultat av att bön
derna formeras som samhällsklass. Denna uppfattning 
återgår på de samhällsteoretiker som anser att man 
inte är bonde för att man är åkerbrukare.

Här ger vårt svenska språk en otydlighet. Vi använ
der den gamla glosan bonde, som egentligen från början 
betyder ”fast boende”, för att beskriva endera en yrkes
utövare inom agrarnäringen, eller en social klass eller ett 
politiskt stånd (Myrdal 1990). Engelskan, t.ex., diffe
rentierar mellan cultivator och peasant, där det först
nämnda står för jordbrukare i allmänhet och det senare 
för bonden som social klass. En peasant är därför otänk
bar i ett samhälle på lägre komplexitetsnivå och bonde
klassens uppkomst hos oss är alltså intimt länkad till just 
de två processer som ovan har ansetts beteckna medel
tiden: aristokratiseringen respektive urbaniseringen.
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Eric R. Wolf definierade en gång bönder som ”lantliga 
odlare, vilkas överskott vidarebefordras till en domi
nerande härskargrupp, som använder överskotten 
både för att främja sin egen levnadsstandard och för 
att fördela återstoden bland de grupper i samhället 
som inte brukar jorden, utan måste födas som under
lag för sina speciella varor och tjänster” (1971, s. 14). 
Han kopplade bondeklassens uppkomst till statens 
uppkomst. ”Således är det först när en odlare integre
ras i ett samhälle inom en stat - dvs. när odlaren blir 
underställd krav och sanktioner från makthavare ut
anför det egna samhällsskiktet - som det är på sin 
plats att tala om en bondebefolkning” (a.a., s. 24).

Robert Redfield ställde istället ”det lantliga/folkli
ga” i motsatsställning till urbanismen, man kan säga i 
en ömsesidig förutsättning, eftersom ”there were no 
peasants before the first cities” (Redfield 1953, cit. ef
ter Wheatley 1970). Bondeklassens formering som ett 
resultat av urbaniseringen skulle således koppla byns 
uppkomst till en urbaniseringsprocess.

Just detta perspektiv läggs intressant nog av Kata
lin Schmidt Sabo i det följande kapitlet som diskuterar 
byarna ur ett strukturellt perspektiv. I själva verket ser 
hon såväl städernas som byarnas uppkomst som delar 
av en och samma ”urbaniserings”-process. Det fordra
des, som hon skriver, ”en för-föreställning om byarnas 
form, struktur och funktioner”. Syftet med detta skul
le ha varit att genom en rummets reglering ändra de 
sociala praktikerna, och ytterst för jordägarna att be
hålla kontrollen över arbetskraften.

Vare sig Thomasson eller Schmidt Sabo refererar 
ända tillbaka till Wolf eller Redfield, men de båda till
sammans skapar en mycket intressant syntes som bott
nar i dessa äldre tankestrukturer, och som skulle kun
na revitalisera tänkandet kring dessa frågor.

I ett tredje utvärderande avsnitt tar Nathalie Becker 
steget bort från byarna genom att dessa sätts in i en 
större samhällskontext. Uppfattningen om relationer i 
det medeltida landskapet har oftast handlat om hierar
kier. Att detta inte ger hela sanningen har länge stått 
klart och här läggs istället ett heterarkiskt perspektiv

på relationer i landskapet, vilket möjliggör en vidare 
syn. Att det ovan behandlade maktbegreppet har rele
vans för alla dessa studier är uppenbart. Vad som blir 
resultatet av hennes analys visar sig emellertid också 
konvergera med Thomassons och Schmidt Sabos upp
fattningar. I kategoriserandet av ”äldre” och ”yngre” 
makt urskiljer hon med stor tydlighet hög- och senme
deltiden som en period då det sociala landskapet tycks 
helt igenom strukturerat, socknar och bytomter förde
lar sig jämnt över landskapet och agglomerationer av 
olika maktyttringar, så som det äldre skedet kunde 
uppvisa, saknas.

Exakt när denna landskapsförvandling ägde rum 
återstår att datera, men den danska riksbildningen 
tycks ha konsoliderats betydligt, och därmed kunnat 
utöva ett markant ökat inflytande över landskapsstruk- 
turerna i Skåne, under decennierna kring 1000-talets 
början. Detta framgår av t.ex. skiftet från Uppåkra till 
Lund, från Järrestad till Tommarp, från endogena 
maktkoncentrationer till riksdanska manifestationer 
(jfr t.ex. Anglert 2004). Sammantaget kanske dessa tre 
studier lyckas ge en spegel av statsbildningsprocessen, 
varken mer eller mindre; bybildningen, sockenbildning
en och uppkomsten av orthogenetiska städer är alla de
lar av en och samma samhällsomvandling. Eller skall vi 
se processen i termer av en europeisering (jfr Blomkvist 
1998; 2001)? Eller är det samma sak?

Inom projektet ”Byarna längs vägen” har också ett 
antal specialstudier av olika källmaterial utförts, som 
det finns anledning att presentera. Fiskbensmaterialet 
har analyserats av Annica Gardell, och keramiken av 
Torbjörn Brorsson. Dessa analyser är väsentliga as
pekter av byarna i sig själva, men har också bildat un
derlag för utvärderingarna i de tidigare kapitlen.

Innan alla utvärderingar och analyser kan det emel
lertid finnas anledning att redogöra för projektramen, 
vilket görs i nästa avsnitt.

(Tack till de kollegor som har lämnat nyttiga syn
punkter på tidigare versioner av denna text: Mats 
Anglert, Magnus Artursson, Anne Carlie, Stefan Lars
son, Fredrik Svanberg.)
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Summary
The long Middle Ages
This book presents results and interpretations from 
archaeological investigations of medieval village sites 
along the newly built West Coast Line in Scania. The 
time span covered is from the 7th century to the end of 
the Middle Ages, c. 15th century. As an introduction 
to the main studies of the volume, this text argues that 
there is no need for a region-specific periodization in 
northern Europe; the development of medieval Europe 
shows parallel trajectories in the south and the north 
after the disappearance of Romanitas as a form of life.

It is argued that the line of events in northern Europe 
might be interpreted as a collapse of complex chief- 
doms towards the middle and end of the 6th century. 
The following couple of centuries show no signs of su
pra-regional political structures at all. Instead the typi
cal political form is the local realm of the single aristo
crat, a sort of “left-over captaincy” that after the collap
se of the complex chiefdoms became the uppermost so
cietal stratum. Indeed, the aristocratization of society is 
seen as one of two major traits that define the Middle 
Ages. The combination of a privatized military and the 
emergence of the manorial form of land tenure is the 
prerequisite for this society. These captaincies might 
even be the building blocks of the emerging royal re
alms that are discernible from at least the 9th century.

The regal power in these realms was founded more on 
sanctioned local power than delegated power.

The other major trait to define the medieval period 
is the emerging urbanization in the area. It is argued 
that the well-known central places like, for example, 
Uppåkra represent the earliest form of urban commu
nities in this part of the world. What is needed in 
Nordic urbanization studies is a notion of plural urba
nization processes. This necessitates the introduction 
of concepts like orthogenetic and beterogenetic urban 
communities. It also requires abandoning topographi
cal criteria in the scholarly discussion on early urbani
zation.

In a subsequent section some major influences on 
societal theory since the 1950s are reviewed, the con
cept of society itself is defended and finally a short 
discussion on the emergence of the state in Scandina
via is presented, including a critique of the rather con
fused conceptual applications in Nordic Iron Age re
search.

Finally, a brief introduction is given to the studies 
that follow in the volume, stressing the converging re
sults of some of the texts; the processes resulting in the 
emergence of villages and towns, and the rise of the 
state are seen as interdependent.
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Stefan K r i i g

Det arkeologiska projektet Västkustbanan (VKB) är 
ett av de största enskilda arkeologiska projekten i 
Sverige någonsin, och det har resulterat i en mycket 
stor datamängd och i ny, delvis omvälvande kunskap 
om vår förhistoria och medeltid. Projektet kom till 
stånd som ett resultat av att Banverket planerade en 
utbyggnad av Västkustbanan mellan Helsingborg och 
Kävlinge. På länsstyrelsens uppdrag utförde Riksan
tikvarieämbetet UV Syd en översiktlig arkeologisk ut
redning av den fyra mil långa sträckan 1995. Utred
ningen bestod inledningsvis av arkiv- och kartstudier. 
Därefter följde en arkeologisk fältinventering som om
fattade ytfyndskartering, kulturlandskapsinventering 
och en kvartärgeologisk kartering (Svensson 1995). 
Slutligen, under november och december 1995, ge
nomfördes provschaktsgrävningar inom hela ban- 
sträckningen med undantag av kända gravfält, medel
tida bytomter och de partier som tidigare arkeologiskt 
undersökts eller exploaterats. (Svensson, m.fl. 1996).

Vid utredningen framkom ett 80-tal fornlämnings- 
platser. Nära 50 av dessa föreslogs för vidare under
sökningar, då de bedömdes ha stor vetenskaplig poten
tial och relevans för de olika delprojekten. Förunder
sökningar genomfördes under 1996 och 1997. Det vi
sade sig att lämningarna härrörde från samtliga tids
perioder från äldre stenålder till medeltid och utgjor
des av förhistoriska boplatser, gravar, härdområden, 
kultplatser, medeltida bytomter, m.m. (Svensson & 
Karsten 1997).

För sammanlagt 31 förundersökta platser föreslogs 
vidare åtgärder i form av slutundersökningar. Ytterli
gare två platser tillkom med anledning av byggandet 
av nya väganslutningar. Arbetet med slutundersök
ningarna pågick från våren 1997 till i februari 1999.

Projektorganisation
Inför förundersökningarna utarbetades ett projekt
program där fem delprojekt presenterades (Svensson

& Karsten 1996a och b). Dessa delprojekt blev med 
tiden till de mer eller mindre självständiga publice
ringsprojekt, vilka presenterades i VKB-projektets pu- 
bliceringsplan (UV Syd rapport 1999:60). Projekten 
kom att uppdateras kontinuerligt, personalsamman
sättningen, även ledningsfunktionerna, kom att för
ändras i några delprojekt och de fem blev så småning
om till sju. De ursprungliga fem var:

• ”1 stenåldersdalen” - bosättningsmönster och kul
turförhållanden under mesolitikum samt tidig- och 
mellanneolitikum i Saxåns och Välabäckens dal
gångar. Projektet kom snart att uppdelas i två: 
”Det mesolitiska rummet”, med Per Karsten som 
projektledare och ”Det neolitiska rummet”, med 
Mac Svensson som projektledare.

• ”Kring de heliga backarna” - samhället under sen- 
neolitikum, brons- och äldsta järnålder med ut
gångspunkt i boplatser, gravar och kultplatser 
främst från området kring Glumslövs backar. Pro
jektledare var Barbro Lindahl Jensen, vilken i pu- 
bliceringsarbetets slutfas kom att ersättas av Per 
Lagerås och Bo Strömberg.

• ”Byarna längs vägen” - bybildningsprocesser samt 
bystrukturer under yngre järnålder och tidig med
eltid. Projektledare under hela fältfasen och den 
preliminära rapportfasen var Stefan Kriig, som i 
och med publiceringsfasen kom att ersättas med 
Mats Mogren.

• ”Naturminnen” - lokala och regionala arkeobota- 
niska rekonstruktioner av miljö och mänskliga ak
tiviteter, med Mats Regnell som projektledare.

• ”Flinta - en skånsk hårdvara” - utnyttjande av 
flinta i ett långtidsperspektiv - från senpaleoliti- 
kum till medeltid, vars projektledare var Bo Knarr- 
ström.

Vid den genomförda utredningen hade inte järnålders- 
lämningar kunnat identifieras i en sådan omfattning
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att de kunde generera ett självständigt delprojekt. 
Först efter de genomförda förundersökningarna kun
de ett självständigt delprojekt utarbetas som fokusera
de på denna tidsperiod: ”Järnåldersbönder vid Öre
sund” bildades med Jes Martens som projektledare. 
Denne kom efter fältarbetets slut att ersättas med 
Anne Carlie.

För att garantera det vetenskapliga utbytet av de ar
keologiska undersökningarna bildades en referens
grupp under hösten 1995. Gruppen bestod av F.D. Nils 
Björhem, Malmö Museer, Länsantikvarie Carin Bunte, 
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Malmöhus län, 
Doc. Lars Ersgård, Arkeologiska Institutionen, Lunds 
Universitet och Riksantikvarieämbetet UV, Doc. Birgit
ta Hårdh, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universi
tet, Prof. Lars Larsson, Arkeologiska Institutionen, 
Lunds Universitet, F.D. Håkan Ranheden, Riksantik
varieämbetet UV Mitt Stockholm, F.D. Mats Ridder
sporre, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet 
och Biträdande länsantikvarie Anders Wihlborg, Kul
turmiljöenheten, Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Problemformuleringar

De vendeltida, vikingatida och medeltida lämningarna 
längs bansträckningen av Västkustbanan med tilläggs- 
vägar, uppmärksammades inledningsvis vid den arke
ologiska utredningen. Projektet ”Byarna längs vägen” 
tog form i projektprogrammet inför de arkeologiska 
förundersökningarna (Kriig 1996a), och har sedan 
dess även behandlats i ytterligare ett projektprogram 
inför slutundersökningen i Säby (Kriig 1996b).

Inför de arkeologiska undersökningarna formule
rades ett antal huvudsakliga frågeställningar till läm
ningarna från yngre järnålder och medeltid. Dessa 
kom att styra uppläggningarna av fältverksamheten 
och rapportarbetet. Dessa frågeställningar rörde:

Bybildningen. Förhållandet mellan de förhistoris
ka boplatserna och den medeltida byarna skulle ana
lyseras med hjälp av begreppspar som vandrande

by-platsbunden by. Den förhistoriska bebyggelsen har 
beskrivits som rörlig och antas ha flyttat runt inom ett 
resursområde, medan den medeltida byn är platsbun- 
den (se t.ex. Callmer 1986, 1992). De bakomliggande 
orsakerna till bybildningen och de rumsliga samban
den mellan boplats och by har varit tämligen outred
da. Bebyggelsens placering i tid och rum och hur den 
disponerades belyser på ett mycket konkret sätt de so
ciala strategierna bakom landskapets utnyttjande. 
Speciellt avseende fästes vid övergången till- och ut
vecklingen av feodalliknande organisationsprinciper i 
landskapet.

By struktur erna. Problemen rörde bl.a. vad som kän
netecknar en by från risbygden respektive slättbygden, 
och vad som skiljer ett kungalev (kungsgård) från en 
“vanlig“ bondby? Vi kan i bymaterialet se förändringar 
som sker inom bystrukturen på flera olika plan. För
ändringarna framträder på bynivå och gårdsnivå. För
klaringarna söktes i byarnas förändrade sociala, politis
ka och ekonomiska funktioner, som har skiftat över ti
den. En annan fråga var om man kan se skillnader i de 
olika byarnas inre struktur, organisation och kultur
kontakter inom det medeltida Danmark på ömse sidor 
av Öresund, med ledning av fyndmaterialet.

Markanvändningen. Undersökningsområdet om
fattar både risbygd och ren slättbygd. Här fanns möj
ligheten att studera olika kulturlandskapsmiljöer uti
från växtföljd, odlingsintensitet och markutnyttjande.

Kommunikationerna. En viktig uppgift ansågs vara 
att närmare studera kommunikationsnätet inom un
dersökningsområdet. Byarna är belägna nära kustvä
gen som via Löddeköpinge och Kävlinge knöt samman 
Lund med de nordvästra delarna av Skåne. Denna 
kustnära väg kan förmodligen relateras till bybild
ningen och den samhällsorganisation som växte fram 
under 1000-talet. Med utgångspunkt från ortnamnen 
kan vi skönja en äldre förbindelseled som låg längre 
inåt landet; en väg mellan Kvärlöv och Raus som pas
serade Tofta, Örja, Säby, Övra Glumslöv, Katslösa och 
Örby.
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Boplatshierarkier och omvärldskontakter. Genom 
upptäckten av en mängd mycket fyndintensiva boplat
ser har diskussionerna kring centralplatser aktualise
rats inom skandinavisk arkeologi. Inom forskningen 
har man tagit fasta på hierarkiska relationer mellan 
olika bebyggelseenheter i landskapen, där produktion 
av statusmarkörer, förekomst av prestigefynd, typ av 
arkitektur och placering i landskapet har avgjort bo
platsens placering i hierarkin. Genom att betona de 
maktbärande funktionerna spridda i centrumområ
den, snarare än samlade på centralplatser, undviker 
man att fastna i statiska pyramidala samhällsmodeller. 
Detta innebär att för att rätt kunna förstå de enskilda 
materialen, måste man försöka integrera kunskapen 
om storgårdar, kungalev, köpingar och städer med de 
olika varianterna av kringliggande landsbygd.

Under ”resans gång” visade det sig att tre av pro
blemformuleringarna bybildning, bystruktur och bo
platshierarkier och omvärldskontakter hade de bästa 
möjligheterna att kunna belysas i det fortsatta rappor- 
teringsarbetet. Detta fick till följd att kommunikation 
och markanvändning kom att underordnas och inte
greras i de övriga problemområdena. Boplatshierarki
er och omvärldskontakter kom i publiceringsfasen att 
delvis omformuleras mot relationer i landskapet.

Kulturgeografisk undersökning
Den planerade bansträckningen mellan Helsingborg 
och Kävlinge kom att beröra direkt eller indirekt 20 
byar. I Helsingborgs kommun berördes byarna Raus, 
Pålstorp, Örby, Rya och Katslösa. Byarna Nedra och 
Övra Glumslöv, Hilleshög, Säby, Örja, Tofta, Häljarp, 
Saxtorp, Kvärlöv och Annelöv kom nära bansträck
ningen inom Landskrona kommun. I söder berördes 
Ålstorp, Västra Karaby, Dagstorp, Särslöv och Söder- 
vidinge i Kävlinge kommun.

I samband med den arkeologiska utredningen gjor
des också en kulturgeografisk undersökning av de 
byar som skulle komma att påverkas av järnvägsbyg
get. Undersökningen omfattade ovan nämnda byar

och berörde 12 socknar (Eriksson 1995). Källmateria
let utgjordes av äldre storskaliga lantmäterikartor. De 
äldsta kartorna över området var storskifteskartor 
från andra hälften av 1700-talet och samtliga byar 
karterades någon gång mellan år 1746 och 1803. Uti
från kartmaterialet upprättades historiska kartöver
lägg. De äldre lantmäterikartorna ger en god bild av 
det förindustriella jordbrukets markanvändning och 
rumsliga organisation. Bygränser, gårdslägen och häg- 
nader är exempel på företeelser som finns redovisade 
på de historiska kartöverläggen och som ofta har lång 
kontinuitet bakåt i tiden. Lantmäterikartor innehåller 
dessutom information som är betydligt äldre än själva 
kartorna, t.ex. om hägnadssystem och samfälligheter, 
liksom uppgifter på hur många gårdar det fanns i by
arna och hur stora de var. Genom kartstudier kan 
bortodlade fornlämningar lokaliseras och även andra 
intressanta företeelser som t.ex. ödelagd bebyggelse 
identifieras. För den bebyggelsehistoriska analysen 
kompletterades kartmaterialet med uppgifter ur Palte- 
boken från år 1510, 1522 års uppbördsbok och Lunds 
stifts Landebok från år 1569. Publicerat material i se
rien “Skånes ortnamn“ från Dialekt- och ortnamn- 
sakivet i Lund har använts med avseende på byarnas 
ortnamn. Dialekt- och ortnamnsarkivets material har 
även använts när det gäller kamerala uppgifter från 
1662 års jordebok (Erikson 1995).

Det skriftliga källmaterialet
För att få en ökad kunskap om de förändringar som 
ägt rum i byarna genom århundradena, gjordes en ge
nomgång av det äldre skriftliga källmaterialet. Byarna 
omnämns i olika medeltida diplom, land- och jorde- 
böcker m. m. En platsspecifik genomgång av det 
skriftliga materialet rörande byarna Övra Glumslöv, 
Säby och Häljarp utfördes av Doc. Kerstin Sundberg, 
Historiska Institutionen i Lund. Därefter har en sam
manfattande genomgång av det skriftliga materialet 
från samtliga berörda byar gjorts av F.K. Mattias 
Karlsson, Arkeologiska Institutionen i Lund.
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De undersökta byarna
Sex av byarna var av särskilt intresse inför de arkeolo
giska undersökningarna. Arbetsområdet för järnvägen 
eller anslutningsvägarna skar direkt genom sex histo
riskt kända bytomter: Pålstorp, Rya, Övra Glumslöv, 
Säby, Häljarp och Särslöv (se fig. 1). Av dessa slutun- 
dersöktes alla utom Pålstorp. En omfattande vendelti- 
da boplats direkt väster om Särslöv, grävdes även 
inom ramarna för projektet. I Pålstorps by genomför
des endast en arkeologisk förundersökning.

Pålstorp
Förundersökningen berörde ett perifert gårdsläge i 
byns västra del. Gårdsläget fanns som en av två gårdar 
på den västra sidan av ravinen som delade bebyggelsen 
i två delar. Undersökningen påvisade en sen etablering 
av bebyggelsen under 1700-talet. Troligen represente
rar gårdsläget en utvidgning av den ursprungliga bybe
byggelsen (Thomasson & Andersson 1996).

Rya
Den äldsta bebyggelsen som konstaterades vid under
sökningarna i Rya kunde dateras till perioden yngre 
bronsålder-folkvandringstid. Den medeltida bebyg
gelseetableringen ägde rum under 1200-talet inom en 
gårdstomt känd från det äldre kartmaterialet. Gården 
bestod under en period fram till senmedeltid av hus
längor i östvästlig riktning. Under 1400-talet anlades 
en källare med kallmurade väggar. En betydande om
disponering av bebyggelsen ägde rum under 1600-ta- 
let. Gården flyttades då söderut, där den fanns kvar till 
mitten av 1700-talet (Artursson 1998).

Övre Glumslöv
Den arkeologiska undersökningen i Ovra Glumslöv låg 
på platsen för den historiskt kända gård nr 8. Bebyggel
selämningarna fördelade sig på sju olika faser. Den tidi
gaste fasen, fas 1, förlädes i neolitikum, ca 4000-1800 
f.Kr., och bestod av två byggnader. Fas 2 daterades till 
sen bronsålder-äldre järnålder, ca 700 f.Kr.-400 e.Kr., 
och från denna period fanns ett långhus och ett stort

antal brunnar, gropar samt några rännor. Under fas 3 
användes området för odling. På 1200-talet, under fas 4, 
etablerades en gårdsbebyggelse med fyra hus. Flera 
brunnar och gropar hörde till gården och rännor av
gränsade odlingsytorna. Under 1300-talet uppodlades 
området på nytt (fas 5). Någon gång under perioden 
1400-1650 etablerades en gård bestående av tre hus (fas 
6). Under den sista fasen, fas 7, ca 1650-1800, fortsatte 
gården att existera, nu med två vinkelställda byggnader 
och ett ensamliggande hus, möjligen ett gathus. Förut
om en brunn, gropar och rännor hörde även två vinkel
ställda stenrader till denna fas (Schmidt Sabo 1999).

Säby
I Säby framkom bebyggelse som kunde delas in i sex 
faser från förhistoria till modern tid. Den äldsta fasen 
bestod av boplatslämningar daterade till perioden 
yngre bronsålder-äldre järnålder. Den andra fasen be
stod av lämningar av två gårdsenheter som kunde da
teras till vikingatid-tidig medeltid. Fas tre represente
rar gårdslägenas utveckling under tidig medeltid. Den 
hög- och senmedeltida bebyggelsen i fas fyra fanns, 
liksom i den tidigare fasen, fördelade på två gårdsen
heter. Den norra gårdsenheten flyttade emellertid till 
en plats längre norrut. Fas fem har hänförts till renäs
sans/nyare tid och perioden 1600-1800-tal. En del av 
de påträffade huslämningarna är kända i äldre histo
riskt kartmaterial som gathus. Fas sex karakteriseras 
av att byn skiftas och att den gamla bytomten blir an
vänd som åkermark (Kriig & Thomasson 1999a)

Häljarp
I byn Häljarp påträffades vid förundersökningen be
byggelselämningar från vendeltid till nyare tid (Anders
son, Kriig & Thomasson 1997). Förundersökningen 
berörde ett långsmalt område i den södra begränsning
en av byns historiskt kända gårdsbebyggelse. I ytans 
östra del fanns minst tre huslämningar från vendeltid- 
vikingatid. Slutundersökningen kom dock att beröra 
bytomtens västra delar och där framkom yngre bebyg
gelse i form av två vikingatida-tidigmedeltida gårdar
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Pålstorp

Övre dkimslöv

iärslöv

Fig. 1. De bytomter längs bansträckningen som blev föremål för arke
ologiska undersökningar.

The village sites in the railway corridor subjected to archaeological 
excavations.

med markerade toftgränser. Fynd och enstaka bebyg
gelselämningar visade att den högmedeltida bebyggel
sen troligen fanns ett tiotal meter norr om undersök
ningsområdet (Kriig & Thomasson 1999b).

Undersökningarna i Särslöv och Dagstorp
Västkustbanans sträckning berörde de södra delarna 
av Särslövs ägor. På flera platser tangerades ytor som i 
det äldre kartmaterialet bär marknamn som innehaller
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-toft. Enligt Arrhenius fosfatkarta utgjorde större de
len av järnvägsområdet och markerna upp mot 
Dagstorps kyrka en sammanhängande yta av förhöjda 
fosfatvärden. Vid utredningen och förundersökninga
rna inför Västkustbanan kunde bosättningar från peri
oden yngre järnålder-tidig medeltid definieras på två 
ytor, som slutundersöktes under säsongen 1998.

Den västra undersökningsytan (VKB SU21) kom 
att beröra sju gårdslägen fördelade inom tidsperioden 
folkvandringstid-vikingatid. De äldre gårdarna be
stod av treskeppiga långhus. Under vendeltid börjar 
grophus att tillföras gårdarna (Becker 1999).

Vid den östra undersökningen (VKB SU22) fram
kom en vikingatida-tidigmedeltida gård bestående av 
fyra byggnader (Kriig 1999). Dessa lämningar ska 
knytas till en tidigare påträffad bebyggelse invid Särs- 
löv, gård nr 3 (Karsten 1999), strax nordväst om det 
föreliggande slutundersökningsområdet. På denna 
plats fanns ett trettiotal vikingatida byggnader bestå
ende av långhus och grophus med tillhörande läm
ningar som exempelvis rännor och brunnar.

Lämningar från yngre järnålder

Utöver lämningarna inom och invid bytomterna fram
kom lämningar från perioden folkvandringstid till vi
kingatid på ytterligare tretton platser. Vid undersök
ningarna mellan Helsingborg och Landskrona påträf
fades fyra boplatser/ensamgårdar på fäladsmarken 
strax norr om Glumslöv (Artursson 1999a; Artursson 
1999b). Mellan Glumslöv och Hilleshög fanns en stör
re bosättning, med lämningar fram t.o.m. vikingatid 
(Strömberg & Thörn Pihi 2000). Dessutom påträffa
des en mindre boplats från yngre järnålder invid Rya 
och Katslösa byar (Ericson Lagerås 1999).

Inom sträckningen mellan byarna Saxtorp och 
Kvärlöv fanns tre platser med bebyggelse från yngre 
järnålder (Artursson 1999c; Ericson 1999a). I Anne- 
lövs socken påträffades en plats (Ericson 1999b) och 
mellan Dösjebro och Dagstorp ytterligare tre (Måns
son & Phil, 1999, Andersson, Grønnegaard & Svens
son 1999, Grønnegaard 1999).

Lämningar från nyare tid

Nära den gamla bron i Dösjebro påträffades läm
ningar som kunde dateras till 1500-1600-talen.

På platsen framkom ett system av rännor som bil
dade rektangulära utrymmen. I anslutning till ränno
rna fanns ugnar, gropar, stolpar, byggnadsavfall m. m. 
Fynden tolkades som resterna av en krog eller ett här
läger (Thomasson, Gardell & Olsson 1999)

Metodik

Matjorden i undersökningsområdena avbanades med 
grävmaskin. Där så var möjligt kompletterades avba- 
ningen med metalldetektoravsökning. Efter matjord- 
savbaningen följde rensning och inmätning med 
totalstation.(Geodimeter 600 och 4000). Samtliga an
läggningar fick på så sätt ett ID-nr (anläggningsnum- 
mer). Analysprover av typen 14C, makrofossil och fos
fater mättes också in fortlöpande med totalstation. 
Anläggningar, fynd och prov och samtliga andra data 
registrerades i en relationsdatabas i MS Access. De oli
ka tabellerna skapades i dBase IV-format.

Anläggningarna snittades efter inmätning och do
kumenterades med en handritad profil i skala 1:20. 
Stora anläggningar, som t.ex. brunnar och gropar, 
snittades med maskin och dokumenterades sedan ge
nom profilritning. På de platser där det var tekniskt 
möjligt utfördes vattensållning av golvlager m.m.

Kulturlager i anslutning till påträffade byggnader 
avsöktes med metalldetektor. Större nedgrävningar 
med tillhörande fyllnadslager och kulturlager under
söktes enligt principerna för stratigrafisk lagergräv
ning samt dokumenterades enligt den s.k. single con- 
fext-metoden på blanketter och ritfilm.

Makroprover samlades in från byggnadslämningar 
och även från enskilda anläggningar som t.ex. brun
nar, gropar och rännor. Arkeobotanikern Mats Reg- 
nell (UV Syd) planerar att i en separat volym redovisa 
analysresultaten från samtliga undersökningar som är 
knutna till Västkustbanan. Benmaterialet från de olika 
undersökningarna har analyserats av osteolog Annika 
Gardell på UV Syd. För att få en stringent och likartad 
bearbetning och registrering av det påträffade kera
mikmaterialet anlitades Torbjörn Brorsson från Kera
miklaboratoriet i Lund. Påträffat trämaterial har art- 
bestämts av Thomas Bartholin, Nationalmuseets Na
turvidenskablige Undersøgelser, Köpenhamn.

Fosfatkartering genomfördes på ett antal välbeva- 
rade huslämningar och fosfatproverna har analyse
rats av Fosfatlaboratoriet i Visby och av laboratoriet 
Ahola Gmbh i Oldenburg, Tyskland. Andra externa
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specialister som varit oss behjälpliga är Geoarkeolo- 
giska Laboratoriet i Uppsala (GAL) som analyserade 
påträffad brons- och järnslagg. Tagna 14C prover från 
de olika undersökningarna analyserades av Ång- 
strömslaboratoriet, Uppsala Universitet och av Labo
ratoriet för 14C-datering, Lunds universitet.

Personal

Projektet ”Byarna längs vägen” kunde, trots tidspress 
och ofta svåra yttre förhållanden, genomföras tack 
vare en entusiastisk och kompetent personal. De arke
ologer som har varit involverade i projektet är Annika 
Andersson (Knarrström), Magnus Artursson, Susanne

Augustsson, Nathalie Becker, Torbjörn Brorsson, An
nika Gardell, Nanna Ekman, Peter Gustafsson, Pär 
Karlsson, Rolf Larsson, Anna Lihammer, Tomas Lin- 
deroth, Patrik Lord, Mats Mogren, Ing-Marie Nils
son, Anders Olsson, Claes B. Pettersson, Linda Qvist- 
röm, Mats Sandin, Katalin Schmidt Sabo, Susanne Sel
ling, Daniel Serlander, Kennet Stark, Fredrik Svan
berg, Joakim Thomasson, Jessica Wennerlund och Ja
cob Wiberg.

Sydschakt och HamaB entreprenad AB försåg oss 
med de grävmaskiner och dumpers vi behövde. Perso
nalvagnar hyrde vi från Cramo, Hyrpunkten och Mark 
& Service. De fasta bodetableringarna upprättades av 
Byggnadsmaskiner AB och Mark & Service.

Summary 
The long project
The major archaeological projects occasioned by the 
construction of the West Coast Line excavated over 
thirty selected sites, which crystallized into five sub- 
projects mainly based on period divisions into the Sto
ne Age, Bronze Age, and Iron Age. The latter period 
was later divided into two parts, one of which - trea
ted here - concentrated on the transition from the Late 
Iron Age to the Early Middle Ages. The problems 
comprised the processes that led to the formation of 
villages in the form we find in the oldest maps and 
written documents, and how well the pictures obtai
ned from these sources correlate with the evidence of 
the excavations. The spotlight thus came to fall on the 
relations between the medieval villages and the prehis
toric settlement sites. Other questions of importance 
were changes in site hierarchies, village structures, and 
differences between these which sometimes emerge 
from the evidence. Explanatory models related to dif
ferent theories of society were sought in economic, 
political, and social functions which changed through 
time and also space. Land use and contacts with the 
outside world were also considered significant, factors 
underlying the new organization of society that started

to take shape in the eleventh century. Relations bet
ween centres of different kinds and the surrounding 
countryside turned out to be another key issue in shed
ding light on the complex processes.

Six historically known villages were affected to va
rying extents by the course of the new railway line: 
Pålstorp, Rya, Övre Glumslöv, Säby, Häljarp, and 
Särslöv. Not unexpectedly, the excavations showed 
that several of the sites had a long continuity of use 
backwards in time, and in several cases it was possible 
to obtain a good picture of phases and shifts in settle
ment from prehistoric to more recent times. The field 
methods used involved machine-stripping the topsoil, 
often supplemented with metal detector surveys. 
When possible, stratigraphic excavtion was perfor
med, documented according to the single context met
hod. Finds and features were digitally plotted. Macro
fossil samples were collected from remains of buil
dings and other features for analysis. The results will 
be presented in a separate publication. Bones have 
been analysed by Annika Gardell and the pottery was 
studied by Torbjörn Brorsson. The results of these 
analyses are presented in this volume.
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Bybildningen kan i lika beståndsdelar ses som en 

emancipation av människor i beroendeställning på gårdarna som uppkomsten av de feodala 

klasserna och de där tillhörande hierarkierna. Byarna var efter förhållandena effektiva och ratio

nella ekonomiska enheter, effektivare än vad som var fallet med de tidigare konglomeraten av
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ensamgårdar.



Joakim jhomasson

Betraktar man det sydvästskånska landskapet från en av 
de större riksvägarna, från motorvägarna eller från ett 
kupéfönster i en järnvägsvagn, så förefaller landskapet 
bestå av fyrkantiga åkrar och spridda gårdar. Denna 
landskapsbild bryts då och då upp av enstaka träd
dungar av ädellövskog, även om inslag av gran- och en
ergiskog retar sinnena. Åar och bäckar bildar oregel
bundna gränser (fig.l) som ofta bryts av de moderna 
kommunikationslederna, invid vilka ”tätorter” och 
”samhällen” bildar pärlband av bebyggelsekonglomerat.

Minskar man farten, cyklar, springer eller på annat 
sätt tar sig fram för egen maskin så framträder andra 
bilder av landskapet. Invallat i det ”moderna” finns 
små spår av andra landskapsbilder. Betraktat mot 
Glumslövs backar framträder kanske mestadels otali
ga små och stora gräsklädda högar på dominerande 
höjdlägen. Dessa ”ättehögar” har allt sedan de anlades 
under den äldre bronsåldern utgjort viktiga landmär
ken i terrängen. Människor i alla tider har fått förhålla 
sig till dessa monument, även det moderna samhällets 
infrastrukturella satsningar.

Men med utsikten från Glumslövs backar framträ
der andra tidsdokument. Framförallt mot söder så 
hamnar de små kyrkorna, mestadels från medeltidens 
gryning, i ens direkta blickfång (fig. 1). Det sägs att om 
man klättrar upp i en av dessa kyrkors torn så kan man 
åtminstone se till grannsocknarnas kyrkor från vilka 
man kan se nästa sockenkyrka. På detta sätt skulle allas 
Skånes kyrkor bilda visuella nätverk genom landskapet.

Kyrkorna markerar platsen för en gammal by. Hu
vuddelen av dessa försvann genom de stora reformer 
som genomfördes under loppet av 1600- 1700- talen 
och vid början av 1800-talet. I de allra flesta fall åter
står endast en eller ett par gårdar på den gamla byplat
sen, i andra finns det stora flertalet gårdar kvar. Situa
tionen kan illustreras av två byar i Landskronas närhet. 
I Säby kan man fortfarande gå på den grusade byavägen 
från kyrkan, och på båda sidor vara omgiven av går
dar, medan det enda som återstår av byn Häljarp är en

gård omgiven av åkermark som tidigare var gårdsplat- 
ser. En lundaprofessor i ekonomisk historia, Oscar 
Bjurling, har hävdat att med jordbruksreformerna så 
”... bredde tråkigheten ut sig på den svenska landsbyg
den. De gamla glada byfesternas tid var förbi. Den 
svenske bonden förvandlades från en munter koopera
tör till en dyster individualist” (Bjurling 1972, s. 13).

Den följande texten skall behandla framväxten av 
de gamla byarna. Är det möjligt att svara på frågorna 
om vilka som ville bo i byar och varför man ville göra 
det? Hur såg byarna ut? När såg de dagens ljus? För 
att få någon meningsfullhet i dessa problemformule
ringar är det av vikt att inledningsvis ställa sig frågan 
vad som konstituerar en ”by” innan frågorna kring 
”byns” framväxt belyses.

Att beskriva byar - strategier och 
utgångspunkter
Ordet ”by” kommer från fornsvenskans ”byr” som är 
en bildning till ”bo”, vilket i sin tur ursprungligen be
tyder ”boplats” och ”odling” (Sporrong 1999). Ge
nom analyser av namnformerna inom Danelagen i 
England har man kunnat få fram vilka namnformer 
som var aktiva under vikingatid. Namnformen ”by” 
var en av de mest förekommande i detta område, och 
av allt att döma dyker ”by” upp i ortnamnen under 
vikingatid även i södra Skandinavien (Porsmose 1988, 
s. 220f). I det skånska runstensmaterialet så förekom
mer exempelvis ett ortnamn som innehåller ”by” i in
skriptionen på runstenen från Hyby. I området för väs
tra Skåne (i denna text definierat av häraderna Luggu- 
de, Rönneberga, Harjager, Onsjö, Frosta, Torna och 
Bara, se fig. 2) finns suffixet -by på 35 av sammanlagt 
931 byar (angivet i det skriftliga källmaterialet från 
perioden 1570-1624, se i Karlsson 1998, appendix 
XII). I Skåne som helhet fanns under 1600-talet 80 
byar och sex dubbel- eller ensamgårdar med efterledet 
-by (Dahl 1942, tabell 4).
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Fig. 1. Fotografi från Glumslövs backar mot väster. Foto Thomas Hans- Photograph from the hills of Glumslöv, looking west. Photo Thomas 
son. Hansson.

Bybegreppen i forskningen - några utgångs
punkter
Benämningen har fått olika innebörder inom såväl 
kulturhistorisk forskning som vad gäller den vardagli
ga betydelsen. Begreppet ”by” används i det senare fal
let vanligtvis som en benämning av en samling gårdar 
på landsbygden. Inom den kulturhistoriska forskning
en finns emellertid ett antal olika betraktelsesätt. Inom 
disciplinerna geografi, ekonomisk historia, historia 
och arkeologi har bydefinitionerna kommit att klassi
ficeras efter fyra olika typuppsättningar av kriterier 
(Egerbladh 1977):
• Den första gruppen använder kriteriet kameral re

gistrering som definition. Detta innebär att byn 
skall vara registrerad som en kameral ortnamnsgi- 
ven enhet i det skriftliga materialet.

• Definitioner enligt kriteriet minimiantal bruk- 
ningsenheter innebär att bydefinitionen endast be
stäms av antalet brukningsenheter.

• Bybegreppet konstitueras av inre organisation el
ler funktionell gemenskap som innefattar krav på

existens av bysamfällighet, byalag och/eller skifte
slag.

• Definition enligt kriteriet territoriell avgränsning. 
Detta innebär att byn karakteriseras i ”egenskap 
av ett fysiskt rumsligt objekt med areell utsträck
ning” (a.a., s. 71).

Andra menar att den historiska forskningen kring den 
medeltida landsbygden i sin helhet har karakteriserats 
av en ekonomistisk grundsyn (Ersgård & Hållans 
1991, s. 10). Kulturgeografen Bengt Windelhed visar 
även på att det finns betydande skillnader i bybegrep
pet beroende av att byn ibland diskuterats med avse
ende på bebyggelse, och ibland betonas en integration 
mellan bebyggelse och markanvändning (Windelhed 
1995, s. 49f).

Floran av definitioner av bybegreppet har varieran
de bakgrund och äger gentemot denna någon form av 
giltighet och legitimitet. Likväl är det av vikt att disku
tera begreppets konstitution i förhållande till traditio
ner och teorinivåer.
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Luggude

Rönneberga

FrostaHarjager

Torna

Fig. 2. De sju häraderna i västra Skåne.

The seven administrative units (härader or hundreds) in western Skåne.

Monotetiska och polytetiska definitioner
Det finns ett inneboende samband mellan olika typer 
av klassificeringar och teoribildning. Korrekta defini
tioner är nödvändiga för att formulera bra teorier, och 
adekvata teorier behövs för att skapa korrekta defini
tioner/begrepp (Rapoport 1990, s. 69; se även Moberg 
1969, s. 105ff). Man skiljer mellan tre olika typer av 
klassificeringsprinciper. Den första typen, som får an
ses vara den vanligaste, behandlar ett fenomens olika

delar. Men klassificeringarna kan även baseras på an
tagna orsaker till och effekter av olika typer av feno
men.

Vad gäller den förstnämnda särskiljs det mellan 
monotetiska och polytetiska klassificeringar (Rapo
port 1990, s. 70). De monotetiska indelningarna base
ras på enstaka parametrar eller iakttagelser som finns 
beskrivna i Egerbladhs fyra grupper av bydefinitioner. 
Exempel på sådana utgör “gruppbebyggelser som är
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större än ensamgården” (Pedersen och Widgren 1998, 
s. 430), eller som ”tre gårdar inom en radie av 150 me
ter” (Roberts 1987, s. 6). Båda dessa definitioner anslu
ter till kriterier där angivande av ett minsta antal bruk- 

48 ningsenheter är bestämmande. Inom arkeologin redu
ceras ofta byn till att konstitueras av äldre bebyggelse
spår i historiskt kända bytomter (se t.ex. Billberg 
1989), som måste betraktas som en retrospektiv variant 
av kriteriet att byn skall ha varit kameralt registrerad.

I polytetiska klassificeringar baseras definitionerna 
på en mängd variabler. Exempel på detta är Ulf Spor- 
rongs beskrivning i Nationalencyklopedin, där vi kan 
läsa att en by konstitueras av “två eller flera gårdar - 
tidigare fast bosatta och mantalssatta driftsenheter 
inom jordbruket - med avgränsat ägoområde (byterri
torium eller ägovälde), vari alla har sina ägor enskilt, 
samfällt eller i ägoblandning. Inom ramen för byterri
toriet skall någon form av gemensamma beslut fattas 
om bl.a. markutnyttjande, hägnadsskyldighet och för
valtning av gemensam egendom (bysamfällighet, bya
lag). Byns gårdar utgör därför i regel ett skifteslag, och 
före laga skifte och enskifte låg husen vanligtvis samla
de i en eller flera klungor. Människorna som bor i byn 
uppfattar sig själva som en avgränsad grupp med ge
mensamma intressen; de är bybor” (Sporrong 1990). 
En liknande definition har framhållits av K. S. Bader: 
”... a more or less self-contained group of homes for
ming a unit of settlement which is recognized as such 
by its inhabitants that it is as a social and economical 
community” (Bader 1957, återgett från Rosener 1992, 
s. 46). Bengt Windelhed, som konstruerade sitt bybe
grepp utifrån en undersökning av Barknåre by i norra 
Uppland, definierar ”... en by i regionen som en bebyg- 
gelseenhet om minst två gårdar med en ekonomi domi
nerad av odling och boskapsskötsel. Organisationen 
för detta skall ha funktionell blandning av marker med 
privata och gemensamma rådigheter. Gårdarna skall 
ha en institutionell organisation för gemensamma rå
digheter” (Windelhed 1995, s. 241). Den danske etno
logen Axel Steens berg har definierat byn som ”Sambo
en af flere Bondefamilier og mindre Næringsdrivande i

inbyrdes adskilte Huse og Gaarde, saaledes at disse 
daner en social og - i vert Fald i historisk Tid - tillige 
en økonomisk enhed” (Steensberg 1940, återgett från 
Liebgott 1989, s. 17). Gemensamt mellan dessa olika 
klassificeringar av ”byn” är att dessa baseras på ett 
flertal parametrar som också påvisar samband, orsa
ker och effekter.

Begreppets konstitution
Klassificeringarna är relaterade till olika typer av ve
tenskapliga teorinivåer. Dessa kategoriseras i hög, 
mellanhög och låg (Trigger 1993, s. 36-43 och där 
anförd litteratur). Teorier på låg nivå utgörs av ”empi
risk forskning med generaliseringar”. Trigger exempli
fierar denna nivå med typologiska klassifikationer av 
artefakter, identifikationer av enskilda arkeologiska 
kulturer osv. ”Generaliseringarna är baserade på iakt
tagelser att vissa tillbehör eller artefakttyper upprepa
de gånger påträffas i ett visst samband med varandra, 
står i förbindelse med en särskild plats eller härrör 
från en bestämd period” (a.a., s. 37f). Den mellanhöga 
nivån utgörs av generaliseringar som försöker förklara 
överensstämmelser som uppstår mellan två eller flera 
uppsättningar variabler. Ester Boserups tes om att be
folkningstryck i en jordbruksekonomi leder till att det 
behövs mer arbete är ett exempel på en teori på mel
lanhög nivå. Ett annat, arkeologiskt exempel, utgör 
Binfords the middle range theory - på svenska översatt 
till ”mellandistansteori” - som försöker skapa sam
band i det arkeologiska materialet genom att relatera 
till etnografiska data. ”Högnivåteorier” betraktas som 
”abstrakta regler vilka förklarar de förbindelser mel
lan teoretiska uttalanden som är relevanta för förståel
sen av fenomenens huvudkategorier” (a.a., s. 39). Ef
tersom studiet av människan inte uteslutande kan hän
föras till ett enskilt empiriskt material så kan inte 
”högnivåteorier” endast knytas till arkeologin. De till
hör snarare samhälls- och humanvetenskaperna i all
mänhet, i teoretiska inriktningar som historiemateria- 
lism, funktionalism och evolutionism. Dessa teorier 
försöker i större utsträckning sammanbinda begrepp
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istället för att förklara givna iakttagelser. Teoriernas 
trovärdighet är beroende av framgångarna/motgångar
na för teorier på ”mellannivå”.

Såväl de mono- som de polytetiska definitionerna 
av begreppet ”by” kan således hänföras till teoretiska 
generaliseringar på låg nivå. Deras respektive generali
seringar görs ofta endast på grundval av empiriska 
iakttagelser. Sporrongs och Baders respektive bydefi
nitioner är exempel på mellanhöga nivåer, där antag
andena om byns organisation kopplas samman med 
människornas uppfattning om sig själva som bybor.

Kommunikationen mellan begrepp och teori är på 
många sätt avgörande för förståelsen av det förflutna. 
Monotetiska klassificeringar bygger på enstaka para
metrar, som vad gäller bybegreppet konstitueras av 
empiriska basdata. Problemet med denna typ av be
grepp är att: ”The reconstruction of historical mea
nings from material culture involves a correspondence 
between theories and the perceived cultural patterns, 
but also historical imagination to draw the data to
gether and give it a coherence” (Saunders 1991, s. 47). 
Detta påstående bör även vara relevant för kulturhis
toriska tolkningar utifrån skriftligt källmaterial. Be
greppen är viktiga meningsbärare i denna kommuni
kation. Poängen är att monotetiska begrepp om inte 
omöjliggör, så åtminstone försvårar kommunikation 
mellan erhållen ”kunskap” och empiriska iakttagelser, 
eftersom det saknas återkopplingar till begreppen. 
Kulturhistoriska klassificeringar skapas inte endast på 
positivistiska eller traditionellt empiriska grundvalar, 
utan med hjälp av teorier på hög nivå. Ett annat pro
blem är att monotetiska begrepp tenderar att vara 
otillräckliga klassificeringar av komplexa fenomen 
som byar: ”No single attribute is both sufficient and 
necessary for group membership” (Rapoport 1990, s. 
73). Egerbladh menar utifrån ett norrländskt material, 
att begreppet bör konstitueras på basis av en generell 
definition av byn. Det finns, menar hon, en svårighet 
att erhålla jämförbarhet mellan de olika objekten ur 
tidsmässiga och rumsliga aspekter. ”En definition vil
ken enbart innehåller kriteriet kameral registrering av

ortnamnsgivna enheter är föga lämplig. Komplettering 
med kriterium avseende minimiantal brukningsenhe- 
ter kan ifrågasättas på grund av svårigheter att motive
ra en distinktion mellan gård och by samt effekterna 
av val av minimigräns. Den varierande graden av och 
formerna för inre organisation medför problem vid val 
av kriterievariabel” (Egerbladh 1977, s. 77).

Fördelen med polytetiska definitioner är däremot 
att: ”they force one to dismantle or dissect excessively 
broad concepts, so called holistic entities” (Rapoport 
1990, s. 73). Även om undantag finns, så befinner sig 
polytetiska begrepp i högre utsträckning i relation till 
teorier på mellanhög nivå. De innehåller element från 
empirisk basnivå och utgångspunkter från teoretiskt 
”höga” nivåer, vilket implicerar att det finns en dialek
tisk koppling mellan förståelse och förförståelse.

Vilka faktorer har beaktats inom forskningen?
Inom forskningen har främst faktorerna befolknings
utveckling, teknikutveckling eller försvar betonats 
som förklaringar till bybildningen. Även om orsaker
na bakom bildandet av byar också har relaterats till ett 
flertal andra tentativa konstanter, så är ofta någon av 
de nämnda faktorerna dominerande eller bestämman
de. Den mest klassiska diskussionen inom ämnet är re
lationerna mellan teknik och samhällsutveckling (se 
redogörelse i Myrdal 1985, s. 152ff). En kategori av 
forskare hävdar att tekniken möjliggjorde eller med
förde samhällsförändringar, som bildandet av byar, 
medan andra ser saken precis tvärtom. Sambanden 
mellan befolkningsökning och jordbrukets organisa
tion, eller dess tekniska standard, har på samma sätt 
varit ett debattämne. Exempelvis menade Thomas 
Malthus att befolkningsökningar bestäms av föränd
ringar i jordbrukets produktivitet medan exempelvis 
Ester Boserup såg det som om att befolkningsökning
en i sig framtvingar jordbrukstekniska innovationer 
(se redogörelse i Skansjö 1983, s. 125ff; Callmer 1986, 
s. 180). Detta är problemfält som påverkat den agrar
historiska forskningen i dess helhet (Österberg 1986, s. 
317f). De båda förklaringsmodellerna har även det
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gemensamt att de utgör teorier på en mellanhög nivå. 
De försöker med andra ord förklara sambanden mel
lan parametrarna teknikförändring, demografi och 
samhällsförändring, där bybildningen utgör ett feno
men som uppkommer i interaktionen mellan dessa.

Befolkningsökningen i Europa pågick oavbrutet 
från ca år 700, eller i alla fall efter år 900, och fram till 
1300-talet. Enligt grova uppskattningar tredubblades 
befolkningen i de centrala och västra delarna under 
perioden 1000-1300 (Rösener 1992, s. 34). I Dan
mark talar man om en befolkningsökning på upp till 
40 procent (Porsmose 1988, s. 234f). I England, där 
siffrorna kanske är minst osäkra, har befolkningen 
beräknats att ha ökat från drygt en miljon år 1086, till 
nästan fyra miljoner år 1347 (Russel 1948; se även 
Porsmose 1988 och Duby 1981, s. 192). I Sverige be
räknas befolkningen ha tredubblats under perioden 
1000-1350, till ca en kvarts miljon invånare (Söder
berg 1992). Denna expansionsfas sammanfaller såle
des med bybildningen. Befolkningsökning har därmed 
ofta kopplats till, och ansetts vara primus motor i by
bildningen (se t.ex. Skansjö 1983, s. 146; Grøngaard 
Jeppesen 1981).

Under samma period skedde en övergång till inten
sivare jordbrukssystem, såväl vad gäller insatsen av 
arbetskraft som utnyttjande av naturresurserna (Bo- 
serup 1977). Chapelot och Fossier (1985, s. 155) har 
anfört ett intressant argument i detta sammanhang. De 
menar att bybildningen skulle vara orsakad av en eko
logisk kris i samband med befolkningsexpansionen. 
När man inte kunde expandera till nya arealer så blev 
de redan uppodlade överutnyttjande varpå avkast
ningen minskade. Lösningen var då att förändra bru
ket och teknologin. Men sambandet mellan befolk
ningsökning och bybildning är långt ifrån enkelt eller 
självklart. Den jordbrukstekniska utvecklingen under 
perioden 1000-1200 karakteriserades av införandet 
av hjulplog, tresäde och harv (Myrdal & Söderberg 
1991, s. 16ff). Detta ”agrartekniska block” var i stort 
förhärskande fram till 1800-talets början. Dessa tek
niska förändringar har framhävts av t.ex. brittiska

forskare som centrala för bybildningen. Framförallt 
har man betonat att introduktionen av den tunga hjul
plogen, som var klumpig att vända och därmed främ
jade långa tegar, krävde stora investeringar och ett 
stort antal dragare, och därför krävde samarbete mel
lan flera bönder (Postan 1972, s. 52ff).

Andra typer av förklaringar tar sikte på behovet av 
försvar, eftersom den europeiska byn uppstod i en oro
lig period med svaga statsmakter (Genicot 1990, s. 
33). En del forskare har försökt sätta bysamfällighet- 
ens uppkomst eller stärkande i samband med ned
gången i det feodala godssystemet i västra Europa un
der den tidiga delen av högmedeltiden. Med upplös
ningen av arbetsräntan från underlydande bondebruk 
försköts den ekonomiska gravitationens centrum till 
byn, där bönder nu fritt samarbetade i jordbruket, 
med följd att de sociala banden mellan dem kunde 
stärkas (Rösener 1995, s. 61). Andra har argumente
rat för det precis motsatta, d.v.s. att relatera bybild
ningen till uppkomsten av lokala eliter och feodal ex
ploatering. Porsmose menar exempelvis att föränd
ringarna av byns struktur i någon mån stod i förhål
lande till etableringen av medeltidsstaten och dess fas
ta avgiftssystem (Porsmose 1988, s. 228ff). Likaledes 
menar arkeologerna Ulf Näsman och Else Roesdahl 
att byar var en förutsättning för det danska riksbildan- 
det (Näsman & Roesdahl 1993, s. 183). Georges 
Duby menar att det var frälset/aristokratin som initie
rade grundelementen i bybildningen: ”Det var därför 
som önskan att öka de seigneuriala inkomsterna så 
småningom hos seigneurerna och deras ombud väckte 
tanken att ”förbättra” [...] avkastningen från de bön
der som lydde under dem” (Duby 1981, s. 190).

Det historiska beroendet
Inom human- och samhällsvetenskaperna har definitio
nen av staden debatterats flitigt. Diskussionen har i 
många fall varit omfattande vad gäller antalet deltaga
re, antalet involverade ämnen och intensitet. På flera 
sätt kan därför denna diskussion berika beskrivningen 
av ”byn”. I detta fall skall jag behandla två aspekter av
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diskussionerna kring ”staden” och försöka att relatera 
detta till bybegreppet.

För det första har stadsbegreppet inom forskningen 
varit intimt förknippat med begreppet ”urbanisering”. 
Urbaniseringen betraktas inom forskningen som en 
utveckling över tid där olika topografiska och struktu
rella parametrar samlas till en ort, varefter denna ort 
slutligen uppfyller kriterierna för en stad. Men vanligt
vis är det bara en som utgör ett definitivt eller bestäm
mande kriterium för att en ort skall definieras som 
stad. Den holländske ekonomhistorikern Jan de Vries 
urskiljer tre olika innebörder av urbaniseringsbegrep- 
pet (de Vries 1984, s. llff; Lilja 1990). För det första 
betonar han en demografisk omfördelning av befolk
ningen till städer. För det andra framhävs särskilda 
urbana beteenden och livsmönster, de Vries använder 
begreppet behavioural urbanization (Lilja: ”kulturell 
urbanisering”). Den tredje innebörden i de Vries be
grepp är ”strukturell urbanisering” som syftar till en 
koncentration av icke-agrara aktiviteter till en plats. I 
jämförelse med ”bydebatten” kan urbaniseringen sna
rast jämföras med det frekvent förekommande begrep
pet ”bybildning”. I de Vries tappning skulle ”bybild
ning” innebära en demografisk omfördelning av be
folkningen till ”byar”, uppkomsten av en specifik ”by
kultur” eller en kulturell ”bybildning” (något som för
ordas i Sporrongs definition) samt en koncentration av 
agrara aktiviteter till byarna. Bybildning har inom 
forskningen främst beskrivits som ”den stationära 
byns uppkomst”, d.v.s. bebyggelsens förflyttningar i 
landskapet intill dess att den etableras på de kända 
bytomterna (Porsmose 1988, s. 226ff; Windelhed 
1995, s. 91). Även om själva förflyttningarna har tol
kats som resultat av sociala och/eller ekonomiska för
ändringar i samhället (Callmer 1991, s. 348f; Grøn- 
gaard Jeppesen 1981, s. 142ff), så har begreppet inte 
angivits med någon egentlig förförståelse eller inne
börd, och som det är formulerat så innefattar bybild
ningen endast en eller enstaka parametrar. För att 
forskningen skall komma vidare bör emellertid den 
kunskap som erhållits återföras i teoretiska ansatser på

mellanhög nivå. I likhet med de Vries klassificering av 
”urbanisering” bör även andra variabler än bebyggel
seförflyttning, teknikutveckling eller befolkningsök
ning tillföras begreppet ”bybildning”.

För det andra har sammanhangen betonats som en 51
viktig faktor i diskussionen kring stadsbegreppet. Erik 
Cinthio menade exempelvis att staden är en spegling 
av förändringar och skeenden i det totala samhället 
(Cinthio 1982, s. 33; se även Abrams 1978, s. 10). Det 
finns med andra ord en återkoppling mellan viljan att 
förstå ett fenomen (staden) och verktygen för detta, 
d.v.s. förförståelsen (begreppets konstitution). I detta 
perspektiv förespråkas en snäv definition av ”staden” 
och som nödvändigtvis innebär att stadens utveckling 
ses som diskontinuitiv. Likaledes innebär det, men inte 
nödvändigtvis, att begreppet klassificeras av en mängd 
antagna kriterier (”polytetisk” defininition). Anders 
Andrén har menat att ”]u allmännare stadsbegreppet 
formuleras desto mindre analytisk betydelse har en pe
riodindelning och ju snävare stadsbegreppet uppfattas 
desto större betydelse har periodiseringen” (Andrén 
1985, not 34). I en studie av de medeltida byarnas for
mering är det således av vikt att fånga såväl det histo
riska skeendet som vår konstlade/konstruerade slut
punkt för detta. I detta fall utgör ”bybildningen” det 
historiska skeendet och definitionen av byn den kon
struerade slutpunkten.

En betraktelse kring forskningen om bybe
greppet och bybildningen
Konstitutionen av bybegreppet kan på flera sätt förstås 
utifrån dess kunskapsteoretiska förutsättningar, vilket i 
princip innebär återkopplingen mellan ”högnivåteo- 
rier” och begreppens definition. De förstnämnda kan 
till viss del delas upp i olika traditioner eller paradigm 
vilka får utgöra utgångspunkter för den kommande dis
kussionen. Traditionerna kan beskrivas som dominera
de av främst positivistiska och processuella influenser.

Inez Egerbladhs iakttagelser av bybegreppets typ
uppsättningar inom historisk forskning, har det ge
mensamt att de utgör benämningar som är tydligt
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bestämbara/iakttagbara utifrån det valda källmateria
let. Detta är en allmänt återkommande trend inom 
agrarhistorisk forskning i stort. Eva Österberg menar 
exempelvis att ”bonden” har sönderdelats i olika 
grupper utifrån kamerala kategorier (Österberg 1986, 
s. 306). Då fenomenet (byn) inom denna tradition ofta 
förklaras utifrån uppsättningar av ”värdeneutrala” 
parametrar genereras inga kontexter/förförståelser till 
de studerade objekten. De reduceras till passiva ”be
räkningsunderlag” eller ”prickar på kartor” som för
klarar omfattningar av jordinnehav, produktionsvoly
mer och ägoförskjutningar m.m. Men det genererar 
inte förståelse kring de ingående interrelationerna ef
tersom samband eller tolkningar av sådana inte åter
förs till begreppen. På samma sätt reduceras ”bybild
ningen”, i synnerhet om fenomenets definition är för 
allmän och/eller ”monotetisk”, till exerciser som sak
nar betydelse eller historisk innebörd i det samhälle 
som undersöks.

Inom den processuella traditionen utgör fenome
nen (byarna), precis som inom den positivistiska sko
lan, av ”värdeneutrala" och iakttagbara parametrar. 
Det finns dock avgörande skillnader. Inom processua- 
lismen utgör parametrarna delar av övergripande för
klaringsmodeller som återfinns på teoretisk hög- eller 
mellanhög nivå. Dessa modeller har ett utpräglat his- 
toristiskt, i betydelsen föränderligt, perspektiv. Inom 
processualismen blir därför ”bybildningen” en viktig 
företeelse som förklarar en systembunden historisk 
process. Exempel på detta är den ovan refererade de
batten kring demografi, teknikutveckling och sam
hällsförändring. Torben Grøngaard Jeppesen försöker 
i sin bok ”Middelalderlandsbyens opståen” att förkla
ra bybildningen utifrån Ester Boserups demografiska 
och systemteoretiska modell (1981, s. 143f). Han me
nar att befolkningsökningen medförde en förändring 
av åkerbruket till flervångsbruk, som en ytterligare 
konskvens, till uppkomsten av byar. Ett annat exem
pel, som representerar en helt annan tradition, där by
begreppet ingår i en teori på mellanhögnivå är inom 
den s.k. property rights-skolan (se Windelhed 1995, s.

66ff). Inom denna tradition, som är en gren av ämne
na nationalekonomi och ekonomisk historia, samlas 
både ägandet (fysisk kontroll) och rättigheten att ge
nomföra aktiviteter (nyttjanderätt) i en ekonomisk 
systemmodell. Byn utgör inom property rights-skolan 
en institution inom vilken individen kunde vara med 
att bestämma hur resurserna kunde utnyttjas. Proble
met med den processuella eller systemteoretiska 
åskådningen är dock att föränderlighet snarare blir en 
konsekvens av samhällsutvecklingen än som en del av 
densamma.

Ett intressant inlägg i diskussionen kring bydefini
tionen utgör Jan-Henrik Fallgrens artikel som bl.a. 
behandlar morfologiska likheter mellan bebyggelser 
från järnålder och medeltid/nyare tid (Fallgren 1993). 
Fallgren utgår från en ”polytetisk” definition, liknan
de den som Sporrong har formulerat i Nationalency- 
klopedin, och driver tesen att byar alltid har existerat. 
Poängen med Fallgrens resonemang är att det finns 
många tidsrumsliga likheter inom morfologierna, dvs. 
att det finns konceptuell kontinuitet mellan järnålder 
och senare perioder. Det som emellertid framstår som 
en svaghet i hans definition är att han tar fasta på för 
få parametrar. Detta innebär att bebyggelsen tenderar 
till att betraktas som oföränderlig och att ”idealen” 
materialiserade i morfologierna blir konstanta. Ur 
morfologiskt perspektiv förekommer det lika många 
varianter som analyserade enheter; varje bebyggelse 
har sina individuella särdrag. Genom att på teoretisk 
basis konstruera ett ”polytetiskt” idealbegrepp med en 
”hel” uppsättning av fenomen och jämföra detta med 
källmaterialet, så framkommer olika uppsättningar av 
variationer. Variationerna bör tolkas som materialise
rade kompromisser där nya intentioner och hävdvun
na traditioner stötts och blötts mellan olika aktörer. 
Fallgrens resultat visar både att hävdvunnenheten och 
gamla traditioner levt kvar i bebyggelsemorfologierna, 
att gamla fägator och hägnadssystem utnyttjades även 
under senare perioder (och kanske på sina platser fort
farande utnyttjas). Samtidigt måste det påpekas att 
även om byarnas morfologier inte förändrades, så kan 
de olika enheterna ha tagit till sig andra fenomen från 
”idealbyn”. Exempelvis kan formerna för samarbete 
ha förändrats och/eller de sociala förhållandena (som 
exempelvis förekomst av landbor). Mats Riddersporre 
har följt upp Fallgrens resonemang och problematise- 
rat förhållandena mellan bebyggelsemorfologi och 
samarbete mellan olika bebyggelseenheter (Ridder
sporre 1999). Han presenterar i artikeln fyra teoretis
ka modeller som utgår från ett binärt motsatsförhål
lande (bo tillsammans - arbeta tillsammans gentemot 
bo isär utan samarbete) och två varianter av detta (bo
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isär - arbeta tillsammans gentemot bo tillsammans 
utan samarbete). Dessa former behöver inte utesluta 
varandra, som Riddersporre också understryker, de 
utgör snarare idealiserande exempel på kompromisser 
mellan konkurrerande ideal, nymodigheter och gamla 
traditioner vad gäller det funktionella rummet. De oli
ka samarbetsformerna kan, som påvisas av Fallgrens 
artikel, ha existerat i samma landskapsavsnitt såväl 
som under samma tid.

Aktörerna och begreppsbildningen
Sammankopplingen av begreppen ”by” och ”bybild
ning” är, som påtalats ovan, av vikt för att fånga aktö
rerna i det historiska skeendet. I detta perspektiv är 
”bybildningen” ett uttryck för en vilja att förändra 
samhället. Det är en del av individers och kollektivs 
vilja att uppnå vissa målsättningar, att skapa nya lev
nadsomständigheter. Den konstruerade slutproduk
ten, som vi valt att benämna ”by” är en kompromiss 
mellan individer, intressegrupper och andra maktsfä
rer i samhället. Grundsynen i detta betraktelsesätt är 
att individerna både är fria och ofria. Deras handlings
utrymmen är definierade av de förutsättningar som 
finns i det existerande samhället - individen måste för
hålla sig till sin kontext. Detta innebär inte att indivi
den är fångad i ett handlingslöst tillstånd. Genom att 
agera skapas fortlöpande nya förutsättningar. Samhäl
let består av sociala system vilket är detsamma som 
”reproducerade relationer mellan aktörer eller kollek
tiv, organiserade som regelbunden social praxis. Den
na typ av regelbundet reproducerad social praxis är 
ingenting annat än samhällets institutioner” (Lilja 
1990, s. 217 efter Giddens 1979 och 1984). Under 
medeltiden utgjorde ”feodalism” beteckningen på det 
övergripande rådande sociala systemet. Med detta av
ses de sociala institutioner som grundades och fortlö
pande förändrades genom daglig praxis och som kon
stituerades av kyrkan, staten och de olika samhälls
klasserna. Beroendeförhållandena grundades främst 
på olika former av privilegier till resurser, främst den 
agrara produktionen. Men en viktig del av systemet

var även de sociala beroendeförhållanden och relatio
ner som fanns i hela samhället.

”Bybildning” innebär i detta perspektiv regelbun
den social praxis, vilket enligt Giddens är resultatet av 
individuella och kollektiva handlingar. Genom att de
finiera en mängd olika parametrar i begreppet kan det 
vara möjligt att fånga vilka handlingar och vilka aktö
rer som ligger bakom viljan att ”bybilda”. Varje feno
men bör betraktas som intentioner, hävdvunnenhet 
och kompromisser i strukturerandet av de sociala rela
tionerna och samhällets institutioner.

De sociala systemen bör dock kompletteras till att 
även innefatta förhållningssätt gentemot landskapet. I 
detta fanns, framförallt i skriftlösa tidrum, ideologiskt 
viktiga minnen och maktsymboler i form av olika typer 
av monument eller andra lämningar Valet av, och för
utsättningarna för ”bybildningen” utgick i så motto 
ifrån två motsatta färdriktningar som fanns inbakade i 
landskapet. Den ena riktningen var mot framtiden 
medan den andra syftade på dåtid, mediet mellan dessa 
motsatser var minnet (se resonemang i Olivier 1999, s. 
531). Ett skeende hänför sig både mot framtiden (ge
nom omvandling), och gentemot det förflutna (genom 
åldrandet) genom att hela tiden bevara ett vittnesbörd 
om det förflutna (Anglert 2001). Alla olika typer av 
bebyggelser, som representerar strukturationer av soci
ala relationer, förhöll sig således till något i dåtiden i 
form av fysiska lämningar och platser för kollektiva 
minnen, för att ta avstamp in i framtiden. Förståelsen 
av incitamenten bakom besluten att ”bybilda” är i det
ta perspektiv beroende av förståelsen av landskapet i 
stort. Bybegreppet formades i ett sammanhang mellan 
förutsättningar och framtidsperspektiv.

I det följande görs först en idealiserande typbe
skrivning av den medeltida byn (främst med utgångs
punkter i den arkeologiska litteraturen). På detta följer 
en studie av landskapsuppfattningen med tonvikt på 
den senare delen av järnåldern och den tidiga medelti
den. Detta görs i syfte att bygga upp en förståelse och 
en kontext kring ”bybildningen” och dess mer ”statio
nära” bebyggelseskick. Därefter vidtar en mer specifik
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undersökning av bebyggelsemorfologi och byggnads
kultur som fäster avseende vid de sociala förändringar 
som ägde rum. Texten avslutas med en diskussion kring 
sambanden mellan ”bybildningen” och formerandet av 
den medeltida bondeklassen.

Den medeltida byn - en idealiserande 
typbeskrivning
Den medeltida byn skapades i en feodal kontext, och 
präglades både vad gäller morfologi och produktions
organisation av de feodala förhållandena (mycket av 
det följande i texten är hämtat från Olsson & Thomas- 
son 2001). De vertikala samhällsrelationerna konsti
tuerades framförallt av herravälde och underkastelse. 
Kärnan i dessa förhållanden var de feodala räntorna: 
arbetsränta, naturaränta eller penningränta; detta 
oavsett om rätten till räntan eller skatten innehades av 
en frälseperson, av kungen eller av kyrkan. Systemets 
grundläggande enhet var jorden, eller, mer specifikt 
formulerat, ägandet av den från territoriet utgående 
produktionen. Detta innebar att territoriet var ett poli
tiskt definierat rum, avskilj bart från människorna som 
bebodde det. Dess begränsningar var fastlagda och 
kringgärdade med regler, bestämmelser och privilegier 
(Saunders 1990, s. 184f; 1991).

Bönderna
Bönderna har ofta betraktats i ett tidlöst vakuum, som 
”traditionella” eller som självhushållare. Men i prakti
ken har naturligtvis bönderna redan under medeltiden 
varit aktörer i samhället, och därmed också på de mer 
eller mindre outvecklade marknaderna, när tillfälle 
funnits och när det har varit nödvändigt. Bönderna har 
i denna mening aldrig varit helt självhushållande, men 
till skillnad från senare tiders kommersiella familje- 
jordbrukare var de bara delvis integrerade i ofullstän
diga marknader (Ellis 1988, s. 4f). ”Peasants are farm 
households, with access to their means of livelihood in 
land, utilizing mainly family labour in farm produk
tion, always located in a larger economic system, but

fundamentally characterized by partial engagement in 
markets which tend to function with a high degree of 
imperfection.'” (a.a., s. 12). Det feodala landskapet var 
således produktionsdelat. Bönderna stod för den agra
ra produktionen, medan handel och visst hantverk ut
fördes i städerna under egen jurisdiktion. Städerna 
fungerade som avyttringsplats för delar av det agrara 
produktionsöverskottet. På städernas marknader kun
de stormännen avyttra sitt överskott och införskaffa 
produkter för statuskonsumtion. Men då böndernas 
produktion specialiserades, eller då de avkrävdes jord
ränta i form av pengar, har även de deltagit allt mer i 
marknadsutbytet. Byarna och städerna fungerade såle
des interaktivt och förutsatte varandras existens.

Till skillnad från de äldre, mer ätt- eller släktskaps- 
baserade gemenskaperna, var de feodala horisontella 
samhällsrelationerna i högre grad relaterade till en viss 
bosättning, ett visst bosättningsområde och gemen
samma förhållanden till produktionen. Så bildades 
t.ex. en mängd olika typer av medeltida korporationer 
(Lindström 1991, s. 13ff). Den medeltida människan 
ingick alltid i någon sorts organiserad gemenskap. Vad 
gäller byn manifesterades detta av samarbetet kring 
den agrara produktionen. Denna organiserades av ett 
gemensamt byråd, mer eller mindre formaliserat. Plat
sen för rådet var oftast det gemensamma området mel
lan gårdarna, benämnt forte, eller bygata. I flera tyska 
byar uppfördes också speciella ”byrådhus” där byns 
förtroendevalda träffades (Rösener 1992, s. 165) och 
där det även under hög- och senmedeltid utvecklades 
egna byjurisdiktioner (a.a., s. 149) liknande den som 
medeltidsstäderna hade i Skandinavien. För Skandina
viens del finns de tidigaste beläggen för bystämmor 
och utseende av ålderman i de byordningar som börja
de skrivas ner under slutet av 1400-talet, men har av 
allt att döma rötter i medeltiden (Porsmose 1988, s. 
364f). De skandinaviska byordningarna var däremot 
nästan helt inriktade på att reglera den agrara produk
tionens gemensamma regler: stängsel, betesdrift, tids
schema för åkerarbetet, m.m. Behovet av att nedteck
na byordningen antas ha samband med byns storlek;
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ju mindre samfällighet, desto mindre skäl att formali- 
sera regelverket (Erixon 1978). I landskapslagarna 
framgår dock att byrådet eller de boende i byn hade 
viss roll i det juridiska systemet, även om det inte före
faller ha varit lika ”institutionaliserat” som i Tysk
land.

Bebyggelsen
Genom toften reglerades varje gårds andel av byns till
gångar i form av åkermark, beten och andra nyttighe
ter. Den reglerade också gårdens skyldigheter i byns 
kollektiva arbete och dess del av den feodala räntan. 
Toften var en inhägnad yta runt gården. Tofternas 
bredd gentemot bygatan/byplatsen (forten) stod såle
des i proportion till gårdarnas andel av rättigheter och 
skyldigheter. Tofternas ordning på bytomten var ofta 
också bestämmande för placeringen av gårdarnas te
gar på den gemensamma inägomarken. I Skandinavien 
benämndes en sådan ordning solskifte. Bebyggelsen 
var mot bakgrund av detta noga reglerad i förhållande 
till såväl den gemensamma driften som till den feodala 
räntan.

Byarna - såväl själva bebyggelseplatsen som åkrar 
och utmarker - utgjorde sociala rum i landskapet (fig. 
3). Kulturgeografen Brian Roberts har delat in byns 
utrymmen i tre sociala kategorier (Roberts 1987, s. 
21). Han menar att det finns offentliga ytor för alla 
och envar, platser ämnade åt byinvånarna själv och 
privata rum. 1 de danska byarna skall tofterna betrak
tas som privata utrymmen, det var också bostadshuset 
och gården/toften som definierade den högsta graden 
av juridiskt skydd (Hoff 1997, s. 44). Åkrarna utgjor
de troligen någon typ av mellanting eftersom de växla
de mellan privat ägande och kollektivt utnyttjande. 
Vissa marker hade dock en speciell status. I landskaps
lagarna omnämns ornum och stuf som särägda jord
stycken som inte räknades till byns marker (a.a., s. 
150ff) och därför bör betraktas som privata. Betes
markerna utanför vångarna utgjorde tillsammans med 
delar av sockenkyrkan bysamfällda utrymmen. Rätten 
till skogarna är dock problematisk att kategorisera.

Tillhörde inte jorden någon, tillhörde den i princip 
kungen. Men alla och envar hade enligt sedvana och 
kanonisk rätt att nyttja densamma (s.k. dominium ut
ile, se nedan). Detta hävdades av kungamakten när de 
gällde de stora skogarna (Porsmose 1988, s. 299). Å 
andra sidan hade bönderna nyttjanderätt till utmark 
och skogsdrift. Mindre skogar tillhörde frälset eller så 
låg de i fälad till byarna. Under loppet av medeltiden 
förändrades dock dessa förhållanden. Frälset lyckades 
på vissa platser skilja skogen från byns övriga marker 
för att på så vis skaffa sig kontroll över denna. Under 
senmedeltid skärptes konflikterna kring skogsbruket 
samt jakt och fiske. Med undantag av undervegetatio
nen fick bönderna endast med frälsets tillstånd fälla 
träd, jaga och fiska (Porsmose 1988, s. 362ff; Hoff 
1997, s. 267-276). Vad gäller vägarna så hade dessa 
olika typer av social status (se i Hoff 1997, s. 288- 
311). De publika vägarna, adelvägarna (”adel” i bety
delsen huvudsaklig eller gammal), var ett kollektivt 
rum som skulle underhållas av de enskilda byarna. Se
dan fanns det kungsvägar som var militära vägar mel
lan borgar, städer, hamnar som var underlagda kung
lig fredsordning. Vidare omnämns i landskapslagarna 
kyrkovägar som ombesörjdes av sockenmenigheten 
och diverse privata vägar som var enskilda "rum”.

Klassrelationerna gestaltades även i form av status
konsumtion (conspicuous consumption). I feodala för
hållanden, och kanske speciellt under tidig medeltid, 
utnyttjade överheten sin rikedom i första hand för kon
sumtion, för att tillfredsställa personliga eller stånds- 
mässiga behov, och inte som en källa för att ackumulera 
kapital för att ytterligare berika sig (Gurevitj 1979, s. 
39). De mest påtagliga exemplen på detta är uppföran
de av manifesta byggnader. Genom huvudgårdens pla
cering i byn och genom uppförande av stenhus eventu
ellt med vissa försvarsanordningar, kunde stormannen 
legitimera sin överhöghet. Senare under medeltiden 
skulle huvudgårdsinnehavaren i de flesta fall avgränsa 
sig ytterligare genom att lämna byn och uppföra sina 
ståndsmässiga byggnader på en avskild plats (Skansjö 
m.fl. 1989; Porsmose 1988, s. 250ff).

55



B y b i I d g bönderna

56

Gård
Toft
Vång/åker
Forte/bygata

Skog
Vägar

Vattendrag
Äng

Fig. 3. Byarnas olika sociala rum fördelade på olika korporationer.

The different social spaces in the villages, distributed among different corporations.

En annan viktig plats eller institution i vissa byar var 
kvarnarna/möllorna. Dessa fanns ofta i närheten av 
frälsets huvudgårdar (Porsmose 1988, s. 378ff) eller 
ägda av en bonde utanför bytomten (Dahl 1942, s. 
59). I England, Tyskland och Frankrike fanns ett 
”mölletvång” (på svenska: "kvarntvång”) som innebar 
att bönderna var tvungna att mala sitt spannmål i fräl
sets kvarnar (Saunders 1990; Hoff 1997, s. 80f). I de 
nordiska landskapslagarna finns dock inget som tyder 
på ett sådant monopol. De regler som styrde etable
randet av vattenkvarnar enligt de danska landskaps
lagarna inriktades främst på att etablerandet av dam
mar inte skulle störa jordbruket eller någon befintlig 
kvarn (Hoff 1997, s. 75ff). En del bevarade dokument

från slutet av 1100-talet och framåt antyder en föränd
ring mot ett ”mölletvång” även i det medeltida Dan
mark. Dokumenten belyser främst monopol i städer
na, men det anses vara allmänt giltigt för samhället i 
stort. Vissa menar att städer hade monopol på kvarn
drift i förhållande till ett större agrarproducerande 
omland (Thun 1982), andra menar att särskilda privi
legier för kvarndrift åsyftade större vattendrag och 
hade att göra med kungamaktens hävdande av regal- 
rätten (Hoff 1997, s. 81).

Byarnas storlek under mitten av 1600-talet
Byarna i Skåne bestod under mitten av 1600-talet i 
medeltal av 10 gårdar. De största byarna fanns under
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Härad/antal gårdar Bara Frosta Harjager Luggude Onsjö Rönneberga Torna

a b a b a b a b a b a b a b

1 21 21 106 106 4 4 156 156 56 56 15 15 32 32

2 7 14 40 80 7 14 19 38 18 36 3 6 13 26

I 14 53 49 179 20 38 54 199 9 34 6 24 12 50

6-10 28 209 28 228 6 40 43 332 13 103 12 102 12 101

11 -20 17 234 16 240 10 144 14 176 18 253 17 269 24 355

>20 0 0 5 128 7 181 2 42 3 82 5 113 7 162

Summa 87 531 244 961 54 421 288 943 117 564 58 529 100 726

Tabell 1. Den rurala bebyggelsens fördelning i Bara, Frosta, Harjager, 
Luggude, Onsjö, Rönneberga och Torna härader under mitten av 
1600-talet. A= antalet bebyggelseenheter, B= antalet gårdar. Kategori
sering efter Dahl 1942. Källa Karlsson 1998, appendix XII.

Distribution of rural settlement in the hundreds of Bara, Frosta, Harja
ger, Luggude, Onsjö, Rönneberga and Torna in the mid-17th century. 
A= number of settlement units, B= number of farms. Categorization 
according to Dahl 1942. Source Karlsson 1998, appendix XII.

denna period i Gärds härad på Kristianstadsslätten, 
medan de minsta var belägna på Söderåsen i Norra 
Åsbo härad (Dahl 1942, s. 12). Jämfört med nordtys
ka och danska förhållanden var de skånska byarna 
små men tätt liggande (Dahl 1942, s. 14). Därutöver 
fanns 1626 gårdar belägna såsom ensam- eller dubbel
gårdar (> 14 % av det totala antalet gårdar). Jämförs 
dessa karakteristika med de fem utvalda häraderna i 
västra Skåne, så förelåg en något annorlunda fördel
ning (data från Karlsson 1998, appendix XII). Medel
storleken på en by i detta område var 16 gårdar.

Skillnaderna mellan de olika häraderna i västra 
Skåne är stora (se tab. 1). Antalet ensam- eller dubbel
gårdar i Luggude härad utgjorde mer än hälften av det 
totala antalet bebyggelseenheter. Motbilden till denna 
situation fanns i Har jagers härad. Där utgjorde byar 
med tre eller fler gårdar 80 % av det totala antalet 
bebyggelseenheter. I Har jagers härad fanns även den 
största andelen bebyggelseenheter med fler än 20 går
dar. Detta är en tendens som även finns i de närmaste 
grannhäraderna. Exempelvis hade ca 40 % av bebyg
gelseenheterna i Rönneberga härad elva eller fler går
dar. Störst andel bebyggelseenheter med 3-5 gårdar

fanns i Frosta och Luggude härader. Dessa uppgifter 
skall relateras till densiteten av bebyggelseenheter 
(från Dahl 1942, fig. 8). Antalet bebyggelseenheter per 
kvadratmil var som störst på Kullahalvön, de södra 
delarna av Luggude och norra delarna av Rönneberga, 
samt i de västra och centrala delarna av Bara härad. 
Bydenstiteten var minst i gränslandet mellan Rönne
berga, Luggude och Onsjö härader samt i de södra de
larna av Torna härad.

Åkrarna och utmarken
Åkrarna var indelade i två eller flera större fält, kallade 
vångar. Åtminstone under växtsäsongen var vångarna 
inhägnade för att hindra betesdjur tillträde (se i Ols
son & Thomasson 2001 och där anförda arbeten). I 
anslutning till byarna var två eller tre vångar vanligast. 
Dessa var fördelade på en växling mellan träda och 
olika grödor. När vångarna odlades delades de in i 
smala tegar fördelade på de olika gårdarnas andel av 
byns arealer. På detta sätt hade varje bonde sina olika 
tegar utspridda på många platser inom vångarna. 
”Bruket av varje åker var beroende av gemensamma 
beslut från bysamfälligheten vad gäller tidsschema och



B y b i I d b ö n d e r n a

58

ningen och

val av gröda. Tegarna brukades alltså individuellt un
der växtsäsongen och avkastningen ägdes av varje 
bonde individuellt, men efter skörd, fram tills nästa 
plöjning, släpptes kreaturen ut på fälteri som då nytt
jades kollektivt som betesmark. Därmed transforme
rades åkern från individuellt till kollektivt nyttjande i 
en bestämd cykel. Ingen enskild bonde kunde hävda 
att grannens boskap inte skulle beta på hans teg” (Ols
son & Thomasson 2001, s. 14).

Det fanns uppenbara fördelar med detta system.
• För det första var två- och/eller trevångsbruket mer 

produktivt än envångsbruket.
• För det andra var arbetena med hägnader för att 

hålla ute kreatur per bonde mindre i en gemensam 
vång än om dessa skulle inhägnats separat.

• För det tredje fanns det uppenbara fördelar med ge
mensamt storskaligt bete på vångar som låg i träda 
eftersom detta automatiskt gödslade fälten (punkt 
nr tre och fyra benämndes samfällt ”vångalag”).

• För det fjärde var den enskilde bondens tegsprid
ning (tegarna var placerade i alla typer av markslag 
och i samtliga vångar, en typ av försäkring). Om 
det var torka under något år så kompenserades 
produktionsminskningen på de högt liggande 
sandjordarna av en motsvarande höjning på de 
lågt liggande lerjordarna.

• För det femte skapade tegspridningen och de olika 
vångarna en förskjutning av grödornas mognad. 
På detta sätt fanns det möjlighet att på ett bättre 
sätt planera arbetena och därmed minska kostna
derna för arbetskraft, färre människor behövde ar
beta vid ett och samma tillfälle.

Allmänningarna brukades och nyttjanderätten inneha
des kollektivt av byn, dess olika resurser stod i propor
tion till den enskilde bondens andel av byns resurser. 
De bestod av markslag som skilde sig från trakt till 
trakt. Gemensamt för samtliga byar var att det fanns 
betesmark på allmänningarna. Betet ägde rum bysam
fällt och i stor skala vilket var fördelaktigt ur två per
spektiv. Dels är flyttande av hjordar det mest rationella

sättet att utnyttja en given mängd betesmark, dels blir 
arbetskraftskostnaden för att vakta och driva boska
pen mindre ju större flocken är.

Att bo - kampen i landskapet

Landskapet kan beskrivas som de dialektiska relatio
nerna mellan platser och rum. Platsen att bo på är vald 
utifrån hävdvunnenhet och nya intentioner vilket an
tingen kan beskrivas som mångtidsligt (eftersom det 
finns olika uppsättningar parametrar på olika platser) 
eller fortgående föränderligt (eftersom nya intentioner 
hela tiden förändrar det hävdvunna). Platserna för be- 
byggelseetableringar har således valts utifrån en 
mängd olika kriterier; att bo är att förhålla sig till nå
got. Var, när och hur bopålarna slogs ner i och drogs 
upp ur marken var/är ett aktivt uttryck för handling 
inom den sociala strukturen och var/är som sådan ett 
uttryck för densamma genom att själva handlingarna 
strukturerar samhället och dess maktrelationer (se 
Larsson 2000, s. 53). I detta tolkningsperspektiv kan 
handlingarna betraktas som en del av kampen inom 
den sociala strukturen materialiserad och konstitue
rad av beståndsdelarna i landskapet.

"Den vandrande byn" i forskningen
Den danske professorn i arkeologi C. J. Becker under
sökte under sista halvan av 1960-talet och början av 
1970-talet en större bosättning från äldre järnålder på 
Grøntoft Hede i västra Jylland (Grøngaard Jeppesen 
1981, s. 137). Vid undersökningarna påträffades sam
manlagt 250 hustomter inom en yta av ca 16 hektar. 
Becker gjorde tolkningen att alla gårdar och hus inte 
stått samtidigt, utan att en eller två gruppbebyggelser 
existerat samtidigt och att nyetableringar av bebyggel
ser skett i genomsnitt vart 30:e år. Fenomenet har se
dan dess kommit att benämnas ”den vandrande byn” 
och har blivit normgivande inom sydskandinavisk be
byggelsearkeologi. Flera ytmässigt omfattande under
sökningar i Jylland har kunnat bekräfta detta feno
men. Framförallt har utgrävningarna i Nørre Snede
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och Vorbasse kommit att framstå som sinnebilder för 
”vandrande byar”. Båda boplatserna anlades under 
100-talet e. Kr. och har, åtminstone vad gäller Vorbas
se, kunnat följas till sin medeltida/nutida placering 
(Hvass 1988). Förflyttningerna skedde inom mindre 
områden och med tidsintervaller som varierade mellan 
100 och 200 år. I Vorbasse förflyttades bebyggelsen 
som längst kring år 1100, då den vikingatida boplat
sen övergavs till förmån för platsen för den medeltida 
kyrkbyn ca 1 km söderut (Porsmose 1994, s, 104, se 
även Kieffer-Olsen 1987).

Fenomenet med ”vandrande byar” är känt från sto
ra delar av norra och nordvästra Europa. I de icke ro- 
maniserade delarna av norra Tyskland, Holland och i 
Storbritannien karakteriserades bebyggelsen under pe
rioden 400-1000 av ”mobilitet och instabilitet” vilket 
innebar kortlivade bosättningar vilka i genomsnitt ex
isterade under 200-300 år (Chapelot & Fossier 1985, 
s. 58, 68; Callmer 1986, s. 168f; Steuer 1989, s. 117 
ff). Även i de norra delarna av Frankrike fanns samma 
typ av bebyggelsemönster under det första årtusendet 
(Haselgrove & Scull 1995).

Torben Grøngaard Jeppesen har utifrån en mängd 
arkeologiska undersökningar försökt att identifiera 
generella expansions- och regressionsfaser i detta mo
bila bebyggelsemönster (Grøngaard Jeppesen 1981, s. 
133ff). Undersökningarna omfattade sammanlagt 89 
boplatser från perioden 1-1000 e. Kr. belägna i Dan
mark och det tysk-holländska låglandsområdet. Reg- 
ressionsfaserna belystes genom nedläggelser av boplat
ser medan expansionsfaserna på samma sätt baserades 
på etableringar av bebyggelse. Utifrån detta kunde han 
konstatera att det i hela området förekommit en all
män regressionsfas under 400- och 500-talen. Först 
under 700- och 800-talen fanns en påtaglig expan
sionsfas. Detta innebar för det tysk-holländska områ
det att bebyggelsen fixerades till platsen för de ”medel
tida” bytomterna. I Danmark sker dock ytterligare en 
bebyggelseförflyttning under perioden 900-1100 inn
an bebyggelsen fixeras till de historiskt kända byarna. 
Under slutet av den sistnämnda perioden inträdde en

regressionsfas i det tysk-holländska området. Under 
1200- och 1300-talet, menar Grøngaard Jeppesen, 
fortsätter dock expansionsfasen i Danmark genom ny
röjningar.

Forskningsläget har dock på en del punkter kom
mit att förändras sedan Grøngaard Jeppesen publice
rade sin avhandling år 1981. Johan Callmer har i en 
studie av bebyggelsedynamiken i Skåne under perio
den 600-1100 kunnat påvisa flera intressanta nyanse
ringar av Grøngaard Jeppesens resultat. För det första 
betonar Callmer en långsam kontinuerlig befolknings
ökning under hela järnåldern, men garderar sig även 
mot eventuella variationer i denna utveckling orsaka
de av försämrade jordbruksförhållanden och farsoter 
(Callmer 1986, s. 180). För det andra anammar Call
mer ett antal ahistoriska modeller för att förklara 
fluktuationerna i nedläggelser och etableringar av be
byggelsen. Förklaringarna till fluktuationerna stude
ras i rumsliga perspektiv till skillnad från Grøngaard 
Jeppesens utpräglat kronologiska perspektiv. Callmer 
menar att bebyggelseskicket under perioden yngre 
järnålder till äldre medeltid främst karakteriserades av 
platskontinuitet eller av mindre bebyggelseförflytt
ningar (< 250 m), samt att ”... a settlement which re
main on its earlier location or nearby [...] attracts and 
absorbs one or more adjacent settlements” (a.a., s. 
173 [cit.], s. 199f). Vidare betonar Callmer att i prin
cip samtliga kustboplatser försvann under loppet av 
900- och 1000-talen (a.a., s. 200). Liknande resone
mang har framförts av Björhem och Säfvestad som 
menar att: ”Luckor i kontinuiteten pä boplatser skulle 
således vara orsakad av koncentration och nedlägg
ning, avlöst av splittring och nybyggnation av bebyg
gelse, snarare än av ett regelbundet vandrande av en
heter mellan boplatsytorna” (Björhem & Säfvestad 
1993, s. 351). Således relateras inte nedläggelser och 
etableringar av bebyggelser till demografiska regres
sions- och expansionsfaser. Callmers förklaringar till 
boplatsernas rörlighet i landskapet hänförs istället till 
omorganisation i samband med införandet av fler- 
vångsbruket, formerandet av tidigmedeltida egendomar
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och osäkra förhållanden i kustzonerna. Vidare menar 
han att etableringen av bebyggelsen på de medeltida 
bytomterna var en del av det äldre mobila bebyggelse
mönstret. Däremot, påpekar han, var det först under 
1200-talet som bebyggelsen kan betraktas som statio
när. Bebyggelsen finns nämligen kvar på samma plats, 
men borde vid denna tidpunkt ha reorganiserats eller 
flyttats. Enligt Callmers synsätt så är det sålunda inte 
avgörande att bebyggelse etableras på det som senare 
skulle bli medeltida bytomter utan varför de inte flytta
de. Orsakerna till detta var att ”After A. D. 1100 the 
rural units had been taxed and serious attempts were 
made to introduce rudimenta of a money economy by 
the central power of Denmark” (Callmer 1986, s. 203).

Erland Porsmose har lanserat en delvis annorlunda 
tolkning av bebyggelseförflyttningarna under sen järn
ålder och tidig medeltid. Han menar till skillnad från 
Callmer att bebyggelsen decentraliserades under denna 
period (Porsmose 1988, s. 327f). Detta skedde antingen 
genom delning eller utflyttning. Orsakerna bakom var 
att det med utvidgningen av åkerytorna och införandet 
av hjulplogen genererades för stora transportkostnader 
inom stora bebyggelseenheter. Björhem och Säfvestad 
framför hypotesen att omlokaliseringarna skulle vara 
resultat av att de tidigare bygderna blivit överkolonise
rade varpå nya landskapsavsnitt tagits i anspråk för 
nya bebyggelseenheter (Björhem & Säfvestad 1993, s. 
357). Även uppfattningen om tidpunkten för bebyg
gelseetablering på de medeltida bytomterna har kom
mit att nyanseras (se ovan).

Bebyggelseförflyttningarna har ofta förklarats uti
från processuella och kulturekologiska premisser. 
Porsmose menar exempelvis att förklaringen till att 
byarna ”vandrade” var att bebyggelseområdet efter 
övergivandet kunde betraktas som en gödslad åkeryta 
(Porsmose 1988, s. 229ff). Liknande tolkningar finns 
även hos Sten Skansjö. Han menar att bebyggelsen var 
hänvisad till att flytta inom grovt definierade resurs
områden vars tillgångar utnyttjades extensivt (Skansjö 
1983, s. 128). Diskussionerna har även förts mot bak
grund av och komparativt gentemot vetskaperna kring

de medeltida byarna. Befolkningsökning, samhällsför
ändringar och teknikutveckling har på ett eller annat 
sätt inverkat vid en ”utveckling mot den medeltida 
byn”. Porsmose anför exempelvis att med införandet 
av flervångsbruket utarmades inte åkrarna och där
med försvann nödvändigheten att flytta bebyggelserna 
(Porsmose 1988, s. 229ff).

Gemensamt för förklaringarna till det rörliga bebyg
gelseskicket är att samtliga mer eller mindre stora mo
deller utgår från att mobiliteten är en passiv konsekvens 
av händelser och processer. Precis som i betraktandet 
av begreppet bybildning bör förflyttningarna förstås 
som aktiva yttringar av intentioner i ett landskap be
folkat av traditioner och konflikter.

Den tyske arkeologen Heiko Steuer har försökt att 
tolka bebyggelseförflyttningarna som aktiva marke
ringar av sociala handlingar. Han menar i likhet med 
övriga att den konstanta socioekonomiska faktorn i 
samhället var ett område eller en bygd (”mark”), inte 
själva bebyggelsen. Men med utgångspunkt i det 
merovingska riket anför Steuer att förläningar och 
äganderätt kan förklara mobiliteten i bebyggelsen: “In 
any case a single settlement area or ‘mark’ was a pos
session which the king, for example, would initially 
transfer to his followers as a whole. Later several lords 
may have owned property in a ‘mark’ and severally 
wielded authority over land and people” (Steuer 1989, 
s. 117f). Förflyttningarna var enligt detta resonemang 
resultatet av att nya stormän övertog förläningar och 
grundade nya bosättningar, alltså genom förändringar 
i ägandestrukturen. Men samtidigt påpekar Steuer att 
beslutet att flytta bebyggelsen endast kunde tas genom 
konsensus hos invånarna i dess helhet. Detta påståen
de motsägs dock senare, då han menar att jordägarna 
eller de som förlänats rättigheterna till bygden en
samrådande kunde fälla avgörandet: “There is a remar
kable dynamism in the changes in the settlement area, 
the ‘mark”, which reflects one and the same social pro
cess: the consolidation of manorial structure. It may 
thus be suggested, though not demonstrated, that at the 
time when the village was not yet hereditary property,
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the land-lord, who was given the village by the king, 
could rebuild it on a new site” (Steuer 1989, s. 119). 
Grunderna i Steuers resonemang är att förflyttninga
rna möjliggjordes av att förläningarna innebar en oin
skränkt äganderätt av all bebyggelse inom bygden. 
Han menar nämligen att bebyggelsen blev stationär 
när stormän ”... came to have rights and property in a 
village, relocations of the old type were no longer 
practicable, or even desirable, especially since these 
lords owned scattered property and did not live in the 
village themselves” (Steuer 1989, s. 118). Resone
manget förutsätter antingen att jorden var fritt avytt- 
ringsbar från dess invånare eller att förläningen/ägan- 
det innefattade förfoganderätt över invånarnas tribu
ter till kungen. Etablerandet av gods och huvudgårdar 
skulle i detta fall betyda rätt till andelar av produktio
nen. Detta uteslöt inte olika former av sysslor eller 
skyldigheter gentemot kungar eller andra potentater.

En annan förklaring till det cykliska förflyttandet 
av bebyggelse har framförts av holländaren Fokke 
Gerritsen (Gerritsen 1999). I likhet med Steuer ser han 
förflyttningarna som aktiva sociala markeringar, men 
Gerritsen betonar istället hur bebyggelserna följer dess 
invånares respektive biografier. Husens uppförande, 
levnadstid, ombyggnader, förfall och nedmonterande 
samt dess placering var aktiva representationer av den 
inneboende familjens livscykel samt dess status i för
hållande till det övriga samhället.

Det finns många sympatiska sidor i hur Steuer och 
Gerritsen betraktar förflyttningarna som aktiva sociala 
handlingar, inte som passiva konsekvenser av historis
ka processer. Vidare finns en återkoppling till samhälls
utvecklingen i vilken bebyggelsens rörlighet utgör en 
konstituerande del. I förhållande till Grøngaard Jeppe
sen innebär detta att förflyttningarna i första hand inte 
bör betraktas som resultat av demografiska föränd
ringar, även om detta indirekt kan ha påverkat och bi
dragit till utvecklingen. Såsom Callmer har visat finns 
det en mängd olika ”valmöjligheter” exempelvis vid 
demografiska och/eller sociala förändringar: flytta 
samman, flytta isär, reorganisera och kolonisera (Call

mer 1986, s. 173ff). Dessa ”valmöjligheter” definieras 
av aktörens (individer och kollektiv) förutsättningar 
inom det existerande samhället (bestående av ”tempo- 
raliteter” eller ”varaktigheter”). Själva beslutet att flyt
ta en bebyggelse till en annan plats kan sägas vara en 
händelse medan möjligheten att genomföra detta ema
nerar ur nivån av konjunkturer/cykler (jfr Braudel 
1980; se Bintliff 1995).

Åminnelser av forna boplatser
Forna tiders boplatser eller de kollektiva minnena som 
formats kring dessa har varit fenomen i landskaps
rummet. Många har bevarats såsom nedtecknade 
marknamn i jordeböcker och på kartor. Ofta har det 
efter arkeologiska undersökningar visat sig att det 
muntliga återberättandet av den forna boplatsen har 
pågått under väldigt långa tidsrymder. Ofta har även 
dessa marknamn förlorat de ursprungliga betydelser
na och kanske bara fungerade som särskiljande be
teckningar mellan olika jordstycken.

Den kanske viktigaste och tydligaste indikationen 
utgörs av marknamn som innehåller begreppet ”toft”. 
Förutom att ha varit ett fördelningsinstrument och en 
juridisk gräns i de medeltida byarna så finns det dylika 
marknamn utanför de äldsta kartornas gårdsplatser. 
Dessa kan visserligen ha fungerat som ”nya” toftytor 
vid omskifte av byarna (Riddersporre 1996), men en 
hel del faktorer talar för att begreppet huvudsakligen 
kan tolkas som en indikation på äldre bebyggelse. Det
ta är ett förhållande som antyds i landskapslagarna 
där tofter benämns som ”gamle toft” och ”ubebygget 
toft” (Hoff 1997, s. 87f). Men de tydligaste indika
tionerna har konstaterats vid arkeologiska undersök
ningar. Inom Ystadsprojektet genomfördes en hel 
mängd undersökningar på platser som i det äldre kart
materialet bar toftnamn. I många, och vad gäller Stora 
Köpinge socken i samtliga fall, påträffades bebyggelse
rester från övergången mellan vikingatid och tidig med
eltid (Riddersporre 1995, s. 71f, 152). Detta samband 
är belagt även på andra håll i Skåne (Jönsson & Brors
son 2003). Tillsammans med betydelsen av begreppet
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toft, dvs. ”åker invid gård” eller ”hustomt”, framgår 
att begreppet under medeltiden även kunde förstås 
som beteckning på övergiven bebyggelse (se Nationa- 
lencyklopedin toft), vilken fortfarande vid tiden för 
nedtecknandet av de skriftliga källorna utgjorde indel
ningskategorier i landskapet och som levde kvar i det 
kollektiva minnet.

Andra indikationer på övergiven bebyggelse i form 
av marknamn på äldre kartor, är från bykärnan avsi
des belägna marker med namn innehållande begrep
pen bol och torp eller namn som innehåller stuga, lada 
och damm/mölla. Den första grupperingen ansluter 
delvis till diskussionen kring toftbegreppet. Begreppet 
bol betecknade ursprungligen boställe, gård eller hem
man, men hade också, i likhet med toft, en kameral 
betydelse för värdering och indelning av jord (Na- 
tionalencyklopedin bol). Eftersom bolnamnen var 
verksamma under vikingatid och tidig medeltid torde 
övergivandet kunna dateras till denna period. Likale
des kan avsides belägna åkrar som har torpnamn indi
kera en övergiven bebyggelse. Torpnamnen är dock 
problematiska att datera eftersom dessa varit verk
samma under vikingatid och medeltid såväl som under 
modern tid. Den andra gruppen av namnformer är 
troligen yngre än den föregående. Såväl damm/mölla 
som lada är av allt att döma medeltida fenomen, med
an stuga tillhör efterreformatorisk tid.

Mellan de sydvästskånska byarna Löddeköpinge, 
Hofterup och Barsebäck påträffades vid excerperingar 
av äldre kartmaterial fyra toftomnämnanden i form av 
definierade markstycken som tyder på att platsen tidi
gare varit en bebyggelsenhet bestående av fyra gårdar. 
Vid arkeologiska undersökningar återfanns också bo
platslämningar och fynd från perioden yngre järnålder 
till vikingatid (Stark & Mårtensson 2001). Den stora 
järnåldersboplatsen strax söder om Stora Uppåkra har 
likaledes markerats med olika typer av toftnamn (Rid
dersporre 1996). Dessa omnämnanden tillsamman med 
de likaledes bebyggelseindikerande namnen ”brunns- 
åckrar” och ”dynnegårds åckrar” täcker stora delar av 
fornlämningens yta. Strax nordväst om bytomten och

utanför järnåldersboplatsen återfinns ”humblatofter” 
vilka likaledes indikerar förekomst av äldre bebyggel
se. Medan de yngsta bebyggelselämningarna och 
framdetekterade ädelmetallfynd inom delar av järnål
dersboplatsen pekar på dateringar från perioden ven- 
deltid-övergången till tidig medeltid, så är vetskapen 
kring ”humblatofterna” mer begränsad. Vid arkeolo
giska undersökningar har kulturlager (Stjernquist
1995) och olika typer av nedgrävningar framkommit 
(Lindell 8c Thomasson 1999). Dessa har dock inte gått 
att datera. I vilket fall tyder marknamnen på existen
sen av två rumsligt separata bebyggelseenheter före 
tillkomsten av den medeltida byn, och i förhållande 
till de tofter som markerats invid bykärnan, på flera 
generationer av bebyggelseindikerande marknamn.

Indicier på övergivna bebyggelser inom Västkustbanans 
utredningsområde
Inom Västkustbanans -utredningsområde gjordes en 
kulturgeografisk genomgång inför de arkeologiska un
dersökningarna. Syftet med denna var att rekonstruera 
markanvändning och bebyggelsestruktur före den agra
ra revolutionen, bl.a. genom bebyggelseindikerande 
marknamn (Erikson 1996). Källmaterialet utgjordes av 
storskifteskartor upprättade mellan åren 1746 och 
1803 kompletterade med en kortfattad genomgång av 
Lunds stifts landebok från år 1569, palteboken från 
1510 och uppbördsjordeboken från 1522. Utifrån detta 
material gjordes en förteckning på de olika marknam
nen (se tab. 2 och fig. 4). På de 21 inventerade byarnas 
marker framkom 49 olika marknamn innehållande 
”toft”, fyra som innehöll ”bol” samt ett torpnamn. 
Dessutom påträffades ytterligare 12 från byarna avsides 
belägna bebyggelseindikerande marknamn. Av dessa 
syftade fyra stycken på stuga, tre stycken på möllor eller 
dammar, två namn på ”lund” samt vardera ett syftande 
på gård, lada, kapell och brunnar. När det gäller tre by
marker, Övre Glumslöv, Örja och Ålstorp, har det inte 
framkommit bebyggelseindikerande marknamn i mate
rialet. På fem av områdena med dylika marknamn har 
det gjorts arkeologiska undersökningar.
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By Socken Bebyggelseindikerande marknamn
Arkeologisk

undersökning

Raus Raus Toften (2st), Norra toft, Södra toft, Torrbornatoften, Gåsatoften, Skogstoften, 
Gårdsängen, Gåsatoften, Lunnen, Lundåker, Dammåker, Mölleåkem

X

Pålstorp Raus Toftafallet

Örby Raus Tofter (2st), Toftajord

Rya Kvistofta Tofter (2st), Månsatoft, Dikestoften, Kapellstycket X

Katslösa Kvistofta Tofter (2st), Brunnsåkrarna

Övre Glumslöv Glumslöv -

Nedre Glumslöv Glumslöv Brytstugan

Hilleshög Härslöv Tofterna (3st), Tofter (2st), Mölledammsängar

Säby Säby Toft (3st), Toftåkrarna, Toftängen

Örja Örja -

Tofta Tofta Mellantofter, Toft (2st), Dammängarna

Häljarp Tofta Ottotofterna, Västra tofterna X

Saxtorp Saxtorp Dikestofterna, Tofter (2st), Ladåker, Brämsbol X

Kvärlöv Saxtorp/Annelöv Tofter (2st), Gamla möllevången

Ålstorp Västra Karaby -

Annelöv Annelöv Tofter (2st), Tofterna, Torpåkrarna, Dyngesbolen

Västra Karaby Västra Karaby Tofterna, Västra tofterna, Östra Tofterna, Västra toftefallet

Dagstorp Dagstorp Brödtoft, Brödertoft, Tofterna

Särslöv Dagstorp/Södervidinge Toften, Toftalycka, Sönnertoft X

Allarp Södervidinge Stugemaden

Södervidinge Södervidinge Stugeryggsåkern, Stugemaden, Bogårdsåkern

Tabell 2. Bebyggelseindikerande marknamn inom Västkustbanans ar
betsområde. Efter Erikson 1996.

Place-names indicating settlement in the working area of the West 
Coast Line. After Erikson 1996.
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De bebyggelseindikerande marknamnen i Raus by 
fanns dels i anslutning till de västra delarna av bytom
ten, dels i två områden nord och nordväst om densam
ma. De två sistnämnda var belägna på byns ängsmar
ker. I den nordvästra delen fanns ”Skogstoften” som 
vid upprättandet av kartan var delad av ett gärde med
an den andra, ”Torrbornatoften” var belägen intill 
gränsen mot Köpinge by. De övriga toftomnämnande- 
na låg väster om bytomten längs med Råån. Vid arke
ologiska undersökningar av dessa marker påträffades 
bebyggelselämningar, framförallt från perioden förro- 
mersk-äldre romersk järnålder (Omfors 1999). I an
slutning till undersökningarna framkom även enstaka 
yngre fynd i form av ett urnesspänne och keramik, 
som kunde dateras till perioden yngre järnålder och 
övergången mot medeltid. Sammantaget indikerar det
ta att det funnits bebyggelse på tre platser inom Raus 
område. I söder bildade tofterna längs med ån och by
tomten ett sammanhängande men kronologiskt sepa
rerat bosättningsområde. Förekomsten av spännet och 
keramikmaterialet indikerar att detta etablerades un
der yngre järnålder, medan arkeologiska undersök
ningar strax norr om kyrkan på bytomten vittnar om 
en bebyggelseetablering under tidig medeltid (Löfgren 
1990). Väster om tofterna fanns två marknamn som 
innehöll begreppet lund, vilka kan indikera någon 
form av äldre rituell miljö (Erikson 1996, s. 8). I den 
nordvästra delen av bymarken fanns även ”Damm
åker” och ”Mölleåkern” belägna invid en på de äldre 
kartornas tid existerande mölla. Dessutom tyder 
marknamnet ”Skogstoften” på förekomst av bebyggel
se norr om bytomten.

Toftomnämnandena i Pålstorp och Örby finns 
samtliga i anslutning till bytomterna. I Rya fanns dessa 
dels i anslutning till bytomten, dels i två separata lägen 
nord och nordväst om bytomten. Gårdarna var vid 
upprättandet av det äldre kartmaterialet organiserade 
i en nordsydligt orienterad rad. Strax väster om och i 
direkt anslutning till dessa fanns de intilliggande toft- 
jordarna. Vid arkeologiska undersökningar påträffa
des inga bebyggelsespår på dessa marker (Mogren

1998). Det konstaterades att bebyggelsen på själva 
gårdsläget kunde följas tillbaka till 1200-talet. Öster 
om bytomten påträffades delar av en boplats från perio
den från folkvandringstid till vendeltid. Väster om byn 
fanns även åkrar som benämndes ”Kapellstycket”, vilka 
troligen markerar platsen för ett 1400-tals kapell. De 
avsides belägna toftåkrarna, ”Dikestoften” och ”Mån- 
satoften”, var belägna ca 200 meter norr om respektive 
ca 600 meter nordväst om bykärnan.

Gårdarna i Katslösa by var fördelade i två grupper, 
söder om dessa fanns de respektive toftåkrarna. Cirka 
300 meter sydost om den östra av gårdsgrupperna 
fanns en åker som i det äldre kartmaterialet benämndes 
”Brunnsåkrarna”. Denna låg som ett separat åkerstycke 
i en större ängsmark, och kan i likhet med förhållande
na i Uppåkra, indikera en äldre bebyggelseenhet.

Två avsides belägna grupper av toftnamn fanns 
sydväst respektive öster om Hilleshögs bytomt. Övriga 
toftomnämnanden var belägna i anslutning till byns 
gårdslägen. Vid arkeologiska undersökningar av ett 
sådant område påträffades vikingatida bebyggelseres
ter (Torstensdotter Åhlin 1990). I övrigt var ”Mölle- 
damms ängar” belägna vid en bäck i anslutning till 
Öresundskusten.

Vad gäller Säby så fanns tofterna dels mellan kyrkan 
och byns gårdslägen, dels i ett område sydöst om bykär
nan. Arkeologiska undersökningar i byns västra delar 
kunde påvisa bebyggelse vars äldsta lämningar kunde 
dateras till vikingatid (Kriig &C Thomasson 1999).

Tofterna i Tofta var belägna intill de respektive by
arnas gårdslägen. På Toftas territorium, öster om byn, 
fanns även ”Dammängarna”. I Häljarp var ”Västra 
tofterna” belägna strax söder om byn medan 
”Ottotofterna” låg avsides sydost om byn. Båda områ
dena har varit föremål för arkeologiska undersökning
ar (Kriig & Thomasson 2000a). I det förstnämnda 
toftområdet påträffades vikingatida bebyggelse, med
an undersökningarna i det sistnämnda kunde påvisa 
vendeltida bebyggelse.

Tofterna i Saxtorp låg i anslutning till bytomten. 
Inom en av dessa, öster om gårdslägena och i anslutning
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till åkrar benämnda ”Brämsbol”, iakttogs vid arkeolo
giska undersökningar bebyggelselämningar från för
romersk och yngre järnålder, troligen vikingatid (Pe
tersson 1975). Nordväst om bytomten fanns även 
”Ladåker”. I likhet med situationen i Saxtorp så fanns 
toftmarkerna i Kvärlöv i anslutning till bytomten. Fö
rekomsten av marknamnet ”Gamla mölleängen” öster 
om bytomten, indikerar förekomst av en mölla på 
byns marker. Området har vid två tillfällen varit före
mål för arkeologiska undersökningar (Jacobsson 
1978; Ericson 2000). Vid dessa påträffades bebyggel
selämningar från vendeltid, vilka alltså indikerar äldre 
dateringar än själva typen marknamn.

På och i anslutning till Annelövs bymark har tre 
olika avsides belägna bebyggelseindikerande mark
namn upptäckts i materialet. Dels fanns två bolnamn 
varav den ena, ”Tuvebolen”, var belägen ca 900 meter 
norr om bykärnan, medan den andra, ”Dyngesbolen”, 
fanns 700 meter söder om densamma. Dels låg ”Torp
åkrarna” på gränsen till Ålstorps mark, ca 1100 meter 
sydost om bytomten. Annelövs samtliga toftnamn 
fanns i anslutning till gårdsbebyggelsen.

Strax sydöst om Västra Karaby bytomt fanns åkrar 
som benämndes ”Västra” respektive ”Östra tofterna”. 
Dessa skiljdes från bytomten av en fägata och en 
damm. Det fanns heller inga närliggande gårdar, vilket 
antyder att tofterna har haft en avsides placering gen
temot byn och möjligen tillsammans utgjort en separat 
bebyggelseenhet. Arkeologiska undersökningar strax 
söder om kyrkan inne i bykärnan kunde påvisa vikinga
tida bebyggelselämningar (Jeppsson 1999).

Gårdarna i Särslöv bildade vid tiden för upprättan
det av de äldre kartorna ingen samlad bybebyggelse. 
Dessa var istället utspridda och tillhörde både Dags- 
torps och Södervidinges socknar. Ett av toftomnämnan- 
dena fanns i anslutning till den mest västligt belägna 
gården. På detta åkeravsnitt påträffades vikingatida be
byggelselämningar (Karsten 1999). Sydost om densam
ma fanns ett inhägnat åkeravsnitt med benämningen 
”Sönnertoft”. Vid arkeologiska undersökningar av de 
södra delarna av densamma framkom resterna efter en

gårdsanläggning från övergången mellan vikingatid 
och tidig medeltid (Kriig 8c Thomasson 2000b). Det 
tredje och sista toftomnämnandet fanns likaledes i ett 
mindre inhägnat åkeravsnitt, men med den skillnaden 
att det i anslutning till detta fanns tre gårdar och ett 
gathus. I Dagstorp var två av toftnamnen lokaliserade 
nordväst om bykärnan. De två övriga var belägna väs
ter om kyrkan och öster om den östra raden av gårdar. 
Dessutom var en åker, belägen i de båda byarnas ge
mensamma bymarks sydvästra hörn, söder om Väla- 
bäcken, benämnd ”Pinnesbolen”. Invid denna, strax 
norr om bäcken, påträffades bebyggelselämningar 
från folkvandringstid (Grønnegaard 2000). Men mot 
bakgrund av bebyggelsens datering i förhållande till 
ortnamnskronologin och dess läge norr om bäcken, så 
borde marknamnet syfta på en annan bebyggelsenhet.

Vid genomgången av materialet påträffades bebyg
gelseindikerande marknamn på Allarps och Södervid
inges respektive bymarker. Dessa innefattade dock inte 
toftomnämnanden. ”Stugemaden” låg norr Allarps by
tomt medan ”Stugeryggsåkern” och ”Stugemaden” låg 
samlade i de östra utkanterna av Södervidinges marker.

Minnen av "forna" boplatser
Gränsdragningen för vad som skall åsyftas med avsides 
beläget är avgörande för tolkningen av de bebyggelsein
dikerande marknamnen. Annette Hoff menar, utifrån 
jämförelser mellan äldre kartmaterial av oreglerade 
byar och arkeologiskt undersökta vikingatida boplat
ser, att de inhägnade gårdsplatsernas storlek uppgick till 
mellan 20 000 och 30 000 m2 (Hoff 1997, s. 106ff). 
Detta skulle ha inneburit att varje gårdsenhet från ett 
tilltänkt hypotetiskt centrum skulle ha haft en radie av 
ca 95 meter (pr2= 28 000 m2). Beroende på gårdstomt
ens form och variationer i boplatsens/enhetens storlek 
bör denna siffra ha varierat något. Men i huvudsak bör 
bebyggelseindikerande marknamn som fanns 200 me
ter eller mer från närmaste bebyggelseenhet betraktas 
som avsides belägna. Majoriteten av marknamnen 
innehållande -toft, -bol och -torp inom Västkustbanans 
utredningsområde fanns inom en radie av 200 meter
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Raus

Glumslöv

Hilleshög

Fig. 4. Karta över bebyggelseindikerande mark
namn inom Västkustbanans utredningsområde.

Map of names indicating settlements in the area 
of the West Coast Line subjected to preliminary 
archaeological investigation.
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från det närmsta gårdsläget i de olika bytomterna (se 
tab. 3), vilket tillsammans med höga fosfatvärden ty
der på att bosättningarna varit ytmässigt mer omfat
tande. Därutöver låg 19 av denna typ av marknamn 
200 meter eller mer från bykärnorna. Av de sju mark
namn som var mer än 500 meter från närmaste by tomt 
fanns tre av de fyra bolnamnen, torpnamnet samt tre 
toftnamn (av vilka två troligen åsyftar samma enhet).

Arkeologiska undersökningar på platser med bebyg- 
gelseindikerande marknamn visar på samma resultat 
som framkom under Ystadsprojektet. I sammanlagt sju

fall har undersökningar företagits på sådana mark
stycken, varav det vid sex tillfällen påträffats vikinga
tida boplatslämningar. Situationen gällande avsides 
belägna tofter, bol och torpstycken är mer svåranalyse- 
rad. Med utgångspunkt i en tilltänkt medelstorlek av en 
gårdsenhet beräknat enligt samma principer som pre
senterats ovan, så har två arkeologiska undersökningar 
gjorts inom en radie av 200 meter från en plats med ett 
sådant marknamn. Vid en av dessa påträffades läm
ningar från vendeltid medan det vid den andra utgräv
ningen framkom lämningar från övergången mellan
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Avstånd från bytomten Antal

>100 m 36

>200 m 19

>300 m 11

>400 m 9

>500 m 7

Tabell 3. Avståndet mellan närmsta gårdsläge på bytomterna samt an
talet bebyggelseindikerande marknamn innehållande -toft, -bol och - 
torp. Tabellen skall läsas så att exempelvis (tabellens första rad) 36 
bebyggelseindikerande marknamn fanns belägna 100 meter eller mer 
från närmaste gårdsläge (avbildat på någon av storskifteskartorna). Av 
dessa 36 var 19 stycken mer än 200 meter från närmsta gårdsläge.

Distance between the nearest farm location on the village sites and 
number of place-names ending in the settlement terms -toft -bol 
and -torp. The table should be read so that, for example, (first row) 
36 settlement-indicating names are located 100 metres or more 
from the nearest farm location (depicted on one of the maps for the 
storskifte enclosures). Of these 36 names, 19 were more than 200 
metres from the nearest farm location.

vikingatid och tidig medeltid. Även om materialet är 
skralt, så tyder det på att det även finns ett samband 
mellan avsides belägna platser med bebyggelseindike
rande namn och lämningar från vendeltid och vikinga
tid.

Marknamnen är även viktiga som källor för bebyg
gelsestrukturen. Utöver marknamnsmaterialet har det 
utanför bytomterna vid tretton tillfällen framkommit 
bebyggelselämningar, daterade till perioden folkvand- 
ringstid-vikingatid. Marknamn och bebyggelserester 
indikerar således att, det förutom de tjugoen kända 
byarna (troligen med rötter i 1000-1200-tal), pekar 
på att landskapet hade betydligt fler och ytmässigt mer 
omfattande bebyggelseenheter under vikingatid och ti
dig medeltid vad som framkommer i det äldre kartma
terialet. De arkeologiskt påträffade bebyggelseresterna 
samt ”vikingatida” namnskick pekar mot att det förut
om bytomterna, bör ha funnits ytterligare tjugoen be
byggelseenheter. Att döma av dess karaktär bör elva av 
de avsides belägna platserna med bebyggelseindike
rande marknamn vara medeltida eller yngre.

Benägenheten att "flytta"
”Varaktigheternas” klassificeringar som "kontinuitet” 
och ”diskontinuitet” är relativa. Tidigare har det beskri
vits hur den ”mobila bebyggelsen” har betraktats i 
motsatsförhållande till de medeltida ”stationära” by
arna. Sett ur ett långtidsperspektiv är detta i princip 
felaktigt. Flera av de förhistoriska bosättningarna har 
platsvaraktighet som vida överstiger de medeltida by
arna. Exempelvis etablerades bebyggelse i Uppåkra 
strax utanför Lund redan vid vår tidräknings början 
och har allt sedan dess funnits inom samma område/ 
plats. Bebyggelsen på de medeltida bytomterna etable
rades kring millennieskiftet och upplöstes i de flesta 
fall vid skiftena under 1700- och 1800-talen. Detta 
innebär att de medeltida byarna existerade under en 
kortare period i vår historia varpå de inte i ordets rätta 
betydelse och ur detta perspektiv kan benämnas såsom 
stationära. Ett annat exempel är att platsbundenheten 
är beroende av den rumsliga skalnivån. Platserna defi
nieras utifrån rumsliga principer. Härvidlag utgör 
Uppåkraboplatsen ett bra exempel i så mening att det 
inom de definierade gränserna för fornlämningen tro
ligen finns ett flertal olika bosättningar som delvis av
löser varandra kronologiskt. Varaktigheterna måste 
med andra ord bedömas i sina sammanhang.

Inom arkeologin finns dessutom en del källkritiska 
problem vid studier av bosättningar och rörlighet. För 
det första finns en brist på snäva dateringsramar. 
Fyndmaterialet kan generellt sett endast knytas till nå
gon av de förutbestämda kulturhistoriska perioderna. 
Detta innebär att periodiseringen av historien ständigt 
redefinieras och att de eventuella förändringar som 
skett utanför dessa ramar därmed underordnas perio
diseringen. För det andra har sällan hela bosättningar 
undersökts, varför såväl den rumsliga som den krono
logiska omfattningen inte nödvändigtvis är represen
tativ för bosättningarna som helhet.

En eller flera bebyggelsefaser på boplatserna
En metod för att delvis komma förbi dessa problem är 
att studera hur många bebyggelsefaser som dokumente
rats på de olika platserna. Förändringar i bebyggelse på 
en plats kan betraktas som en typ av diskontinuitet eller 
korta varaktigheter eftersom dessa också är resultat av 
olika typer av val och beslut, i detta fall att reorganisera 
bebyggelsen. Besluten att stanna respektive flytta ut
trycks således genom benägenheten att reorganisera på 
samma plats. Visserligen kommer den kulturhistoriska 
periodiseringen att återigen bekräftas, men samtidigt är 
det möjligt att uppfånga tendenser över tid.

För att kunna göra en dylik undersökning krävs ett 
omfattande och brett arkeologiskt material. Nyligen
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har såväl Riksantikvarieämbetet UV Syd som Arkeolo
giska institutionen vid Lunds Universitet genomfört in
venteringar av samtliga utförda arkeologiska undersök
ningar som berört järnålderslämningar (Jacobsson 
2000; Tegnér, i tryck). Eftersom Arkeologiska Institu
tionens inventering även har involverat Regionmuseets 
undersökningar (tidigare Kristianstads länsmuseum 
och Skånes Hembygdsförbund), så omfattar materialet, 
med undantag av Malmö kommun, i princip hela Skå
ne. Sammanlagt har 309 järnåldersbosättningar under
sökts av nämnda institutioner. Av dessa har 133 kunnat 
dateras till den aktuella perioden (folkvandringstid- 
medeltid; se fig. 5). Det finns emellertid en del problem 
förbundna med dateringen. Vissa platser har vida och 
oprecisa dateringsramar, d.v.s. de överstiger två kultur
historiska perioder. Platser med allmänna dateringar till 
perioderna ”järnålder”, ”äldre järnålder” eller ”yngre 
järnålder” har helt uteslutits ur det tidigare presentera
de underlaget. Ett stort antal platser har även dateringar 
som berör övergången från en period till en annan. Vad 
gäller den yngre järnåldern så har 45 platser daterats på 
detta sätt. Detta har främst att göra med keramikmate
rialens dateringsramar. Den s.k. AIV-keramiken hän
förs vanligen till perioden vendeltid-vikingatid samt 
östersjökeramiken till övergången mellan vikingatid 
och tidig medeltid, vilket har lett till att dessa båda kul
turhistoriska övergångsfaser är rikligt representerade i 
materialet (18 respektive 23 platser). Vid upprättandet 
av databaserna så exkluderades undersökningar av 
medeltida bytomter som saknade vikingatida eller an
dra järnålderslämningar från registreringen. Dessutom 
saknar de omnämnda medeltida lämningarna även när
mare beskrivningar om omfattning, precisa dateringar 
och fyndmaterial. Detta innebär att registreringen av 
det medeltida materialet inte kan jämföras med järnål- 
dersmaterialet. Vid undersökningar av medeltida by
tomter har vikingatida bebyggelse påträffats vid 42 oli
ka tillfällen, vilket utgör ca 45 % av samtliga registrera
de vikingatida bebyggelsenedslag (se tab. 4).

Vidare har lokaler där två faser av bebyggelsened
slag var åtskilda av minst en kulturhistorisk period

*

Fig. 5. Samtliga platser i Skåne där det påträffats bebyggelselämning
ar som har kunnat dateras från den senare delen av järnåldern till ti
dig medeltid. Källa: Jacobsson 2000 och Tegnér i tryck.

All the places in Skåne where remains of settlement have been 
found which can be dated from the later part of the Iron Age to the 
Early Middle Ages. Source: Jacobsson 2000 and Tegnér in press.

räknats som två platser. Dessa platser utgjordes av 
VKB Hilleshög 3:7, VKB Rya 11:3, Kvidinge RAÄ 32 
och Stora Köpinge RAÄ 51. Dessutom har det påträf
fats bebyggelsenedslag från vikingatid respektive över
gången vikingatid-tidig medeltid som föregått de hög
medeltida stadsbildningarna i Falsterbo, Simrishamn, 
Skanör och Ystad. Resultaten från flera undersökning
ar inom samma definierade fornlämningsområde har 
vidare länkats samman och betraktats som en plats.

I materialet finns ytterligare tretton platser där de 
respektive kronologiska spännvidderna överstiger två 
kulturhistoriska perioder (se fig. 6). För att kunna 
göra jämförelser över tid har dessa lokaler räknats som 
en plats per kulturhistorisk period. Detta innebär exem
pelvis att Uppåkraboplatsen har räknats som tre platser 
under perioden folkvandringstid-vikingatid. För att de 
olika dateringarna skall bli jämförbara måste emellertid 
de dateringar som omfattar övergången mellan två peri
oder reduceras till en period. Detta har i det följande
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gjorts genom att de två berörda kulturhistoriska perio
derna har delat det antal platser som daterats till över
gångsskeden. Exempelvis har de 14 platser som date
rats till vendeltid-vikingatid delats så att sju platser var
dera har adderats till vikingatid respektive vendehid.

Själva boplatsmaterialet har delats upp i tre katego
rier efter de noteringar som finns i de respektive data
baserna. Den första kategorin består av boplatser där 
det endast har påträffats enstaka lämningar som repre
senterar en generation av bebyggelse. Den andra kate
gorin består av lämningar där två bebyggelsefaser 
kunnat konstateras. Den tredje och sista kategorin be
står av platser på vilka tre eller flera faser har kunnat 
konstateras. Platser med en kontinuitet som överstiger 
två perioder samt bytomter/bebyggelselämningar från 
perioden vikingatid-medeltid/renässans har även till
förts den sistnämnda kategorin (se tab. 5).

Materialet fördelar sig så att något över hälften av 
lokalerna tillhör kategorin med en generation av be
byggelse på samma plats. Cirka en fjärdedel av platser
na hade tre eller flera faser inom undersökningsytan, 
medan det vid 19 platser inte gick att fastställa någon 
fasindelning. Tendensen i materialet är att antalet plat
ser ökar över tid. Ökningen av platser med en genera
tion av bebyggelse över tid är relativt kontinuerlig. 
Räknas långkontinuitetsplatserna in i kategorin med 
lokaler med tre eller flera faser förefaller utvecklingen 
vara likartad, med undantag av den kraftiga ökningen 
av flerfasiga bebyggelsenedslag på bytomter. Det finns 
emellertid 14 platser där en generation av bebyggelse 
har påträffats på bytomter eller inom stadsområden. 
Av dessa har 11 daterats till vikingatid eller övergång
en vikingatid-tidig medeltid. Antingen ligger dessa 
platser på perifera ytor inom bytomterna/stadsområ- 
dena för att senare flyttas till de medeltida gårdsplat- 
serna, eller så bör de vikingatida-tidigmedeltida läm
ningarna ha överlagrats av medeltida bebyggelse. Det
ta skulle kunna innebära att lämningarna skall betrak
tas såsom flerfasiga, vilket förstärker bilden av tillväxt 
bland de flerfasiga boplatserna under vikingatid. Den 
relativa andelen av enfasiga lokaler dominerar dock

under hela perioden från folkvandringstid till vikinga
tid (se fig. 7).

Att återuppbygga på samma plats
Ett annat sätt att belysa samma fenomen är att studera 
den rumsliga fördelningen av registrerade husläm
ningar på olika boplatslokaler. Genom att studera be
nägenheten att återuppbygga ett hus på samma plats 
som ett tidigare, framgår proportionerna mellan bop
latser med en respektive flera bebyggelsefaser. Det be
arbetade materialet består av samtliga registrerade och 
avrapporterade lokaler med registrerade byggnads- 
lämningar från Luggude, Rönneberga, Harjager, On- 
sjö, Frosta, Torna och Bara härader vilka har daterats 
till perioden folkvandringstid-renässans (se bilaga). 
Detta innebär att benägenheten att flytta boplatser 
även kan undersökas in i medeltid. Vad gäller vikinga
tid och medeltid så har urbant material exkluderats 
från undersökningarna. Av de 61 lokaler som ingick i 
studien så saknade 30 platser över-Amderlagrade hus
lämningar (se tab. 6). Dessa fördelade sig främst till 
vendeltid och vikingatid, men var även i majoritet un
der folkvandringstid. De platser där det fanns återupp
byggda hus var, med undantag för vendeltid, fördelade 
på samtliga perioder. Lejonparten fanns dock, vilket 
säger sig självt, på platser med lång varaktighet, under 
vikingatid och de efterkommande perioderna. Sett ur 
ett kronologiskt perspektiv så ökar andelen platser 
med stratigrafi över tid och är allenarådande under vi
kingatid-tidig medeltid samt medeltid och renässans.

Denna tendens förstärks om de enskilda husläm
ningarna ställs i relation till om de påträffats på en- två- 
eller flerfasiga bosättningar. Det sammanlagda antalet 
registrerade byggnader uppgår till 550 stycken. Av dessa 
har grophusen exkluderats från beräkningsunderlaget 
beroende på att hustypen är överrepresenterad under 
vikingatid, samt att majoriteten av dessa härrör från de 
olika undersökningarna inom eller i närheten av Lödde- 
köpinge bytomt. Materialet består således av husläm
ningar som varit uppförda med jordgrävda stolpar eller 
på syllstensfundament och uppgår sammantaget till
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Uppåkra Uppåkra

Stg 184-187 Åhus

Vallkärra 4:1 Vallkärra

Filborna bytomt Helsingborg

Löddeköpinge bytomt Löddeköpinge

Dagstorp, VKB Su21 Dagstorp

Trelleborgs stadsområde Trelleborg

Valleberga 34:1 Valleberga

Häljarps bytomt, VKB Su3 Tofta

Gårdstånga bytomt Gårdstånga

Vä stadsområde Vä

Romersk järnålder Folkvandringstid Vendeltid Vikingatid Medeltid

Fig. 6. Tidstavla visande den kronologiska spännvidden på bosätt
ningar vars kontinuitet överstiger två kulturhistoriska perioder.

Timeline showing the chronological span of settlements whose conti
nuity exceeds two historical periods.

Datering Antal platser Varav bytomter Period/Antal bebyggelsefaser 1 2 3- L.K. Vet ej

Folkvandringstid 14 0 Folkvandringstid 12 1 0 9 1

Folkvandringstid-vendeltid 5 0 Folkvandringstid-vendeltid 2 2 0 1

Vendeltid 21 3/14% Vendeltid 17 0 2 11 2

Vendeltid-vikingatid 18 2/11% Vendeltid-vikingatid 11 0 3 4

Vikingatid 32 7/22% Vikingatid 21 0 4 13 7

Vikingatid-tidig medeltid 23 13/56% Vikingatid-tidig medeltid 14 3 2 4

Vikingatid-medeltid/renässans 20 20/100% Vikingatid-medeltid/renässans 0 0 20 0

Totalt 133 45st/34% Totalt 77 6 31 33 19

Tabell 4. Den kronologiska fördelningen av boplatser från perioden 
folkvandringstid-medeltid daterade till en eller två kulturhistoriska 
perioder. Uppgifterna i den tredje kolumnen (varav bytomter) anger 
antalet och andelen av platserna som har påträffats vid bytomtsun- 
dersökningar.

Chronological distribution of settlement sites from the Migration Pe
riod to the Middle Ages, dated to one or two historical periods. The 
data in the third column (including village sites) indicate the num
ber and proportion of places discovered by the investigations of vil

lage sites.

Tabell 5. Indelning av boplatser efter antalet dokumenterade bebyg
gelsefaser. Kolumnen L.K. (långkontinuitetsplatser som bygger på fig. 
4) anger antalet platser (där varaktigheten överstiger två kulturhisto
riska perioder) som har dateringar från respektive perioder.

Division of settlement sites according to the number of documented 
settlement phases. The column L.K. (long-continuity sites based on 
fig. 4) indicates the number of places which lasted more than two 
historical periods) with datings from the respective periods.
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Fig. 7. De proportionella förhållandena mellan boplatser med 1, 2 
samt 3 eller fler bebyggelsefaser och kulturhistoriska perioder.

Relative proportions of sites with I, 2 and 3 or more settlement pha
ses and historical periods.

Datering Stratigrafi
Utan

stratigrafi Summa

Folkvandringstid 3 5 8

Folkvandringstid - vendeltid 1 1 2

Folkvandringstid - tidig medeltid 2 0 2

Folkvandringstid - medeltid/renässans 1 0 1

Vendeltid 0 9 9

Vendeltid - vikingatid 2 6 8

Vendeltid - medeltid/renässans 2 0 2

Vikingatid 5 9 14

Vikingatid - tidig medeltid 2 0 2

Vikingatid - medeltid/renässans 6 0 6

Medeltid/renässans 7 0 7

Summa 31 30 61

Tabell 6. Proportionerna mellan antalet platser med respektive utan 
under/överlagrade bebyggelselämningar i relation till kulturhistoriska 
perioder.

Relative proportions of the number of places with and without un
der/overlying settlement remains in relation to historical periods.

Period/antal 1 2 3- Summa
bebyggelsefaser

Folkvandringstid 8 20 10 38st

Vendeltid 15 3 n 29st

Vikingatid 7 10 29 46st

Tidig medeltid 0 3 23 26st

Högmedeltid 2 0 34 36st

Senmedeltid 0 0 15 15st

Renässans 1 0 30 31st

Summa 33st 36st 152st 221st

Tabell 7. Antalet byggnadslämningar (exklusive grophus) fördelade på 
boplatser med 1, 2 samt 3 eller flera bebyggelsefaser i förhållande till 
kulturhistorisk period.

Number of settlement remains (excluding pit-houses) distributed by 
settlement sites with I, 2 and 3 or more settlement phases in rela
tion to historical periods.
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Fig. 8. De relativa proportionerna mellan andelen byggnadslämningar 
på boplatser med 1, 2 samt 3 eller flera bebyggelsefaser och kultur
historisk period

Relative proportions of settlement remains on sites with Z, 2 and 3 
or more settlement phases and historical periods.

221 stycken. Fördelen med denna typ av undersökning 
är att dateringsunderlaget blir betydligt snävare och att 
den undersökta perioden även innefattar medeltid. Den 
kronologiska fördelningen av huslämningarna är rela
tivt jämn med viss betoning på vikingatid och där anta
let byggnadslämningar som daterats till senmedeltid 
troligen är underrepresenterat (se tab. 7).

Trots detta dominerar andelen byggnadslämningar 
på en och tvåfasiga bosättningar under såväl folk- 
vandringstid som vendeltid (se fig. 8). Efter vikingatid 
återfinns i princip samtliga byggnadslämningar på 
flerfasiga bosättningar.

Att flytta eller ej - två strategier med olika referenser
De olika materialen antyder alltså att benägenheten 
att flytta var betydande under hela perioden från

folkvandringstid till vikingatid och att den verkar ha 
varit som störst under vendeltid. Benägenheten att 
återbebygga sina hus på samma plats ökade och var 
betydande under vikingatid för att helt dominera un
der de nästföljande perioderna.

Trots dessa tendenser har det funnits omkring tio 
platser med varaktigheter som har överstigit två kul
turhistoriska perioder. Genom att under lång tid loka
lisera en bosättning på samma plats har denna förvär
vat ett betydande platsvärde (se Chapman 1997, s. 
33). Eftersom de samhällsbärande myterna knöts till 
viktiga platser, som gravmonument men även på bety
dande boplatser eller en kombination av dessa båda, så 
utgjorde dessa även viktiga referenspunkter för histo
rieskrivningen och legitimeringen av makt såväl på ett 
lokalt som på ett överregionalt plan. Detta innebar inte
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att platserna med lång kontinuitet betraktades annor
lunda än de som övergavs efter en generation av bebyg
gelse. Tvärtom kan den återkommande konstruktio
nen av kulturlager på långkontinuitetsplatser under 
järnålder tolkas som återfödelsemetaforer i en cyklisk 
världsbild (Lindell & Thomasson 2003). Samma åter- 
födelsemetafor finns även vad gäller bosättningar med 
en generation av bebyggelse. Skillnaden var själva över
givandet av platsen till förmån för en ny, men där den 
gamla kom att finnas kvar i det kollektiva minnet.

Klassificeringarna av bebyggelsen
Det kollektiva minnet, de samhällsbärande myterna 
och historiemedvetenheten är, som nämnts ovan, i 
skriftlösa samhällen mer beroende av materiella refe
renspunkter. Spridda i landskapet klassificeras dessa 
gentemot varandra, i förhållande till händelser, land- 
skapsfenomen, människor, ritualer och/eller monu
ment. Sättet att förhålla sig till det omkringliggande 
landskapet återspeglas alltså i dess klassificeringar. I 
ortnamnsmaterialet finns en hel del information att 
hämta liksom i marknamn som finns angivna i äldre 
kartmaterial. Benämningarna på ensamgårdar och 
byar i Skåne byggs i allmänhet upp av särpräglade pre
fix åtföljda av vanligen och systematiskt återkomman
de suffix. De sistnämnda representerar olika kronolo
giska skikt av klassificeringar i landskapet.

Olika skikt av ortnamn - olika betydelser
Utifrån grupperingar av ortnamnssuffix har olika fors
kare kommit fram till tre olika skikt i det bevarade 
ortnamnsmaterialet. Det äldsta består av ortnamn som 
daterats till perioden före vikingatid och som slutar på 
-hem, -inge, -lev, -lösa, -hög/höj/ie samt -sted/stad (And
rén 1987, s. 25). Betydelserna syftar på områden (-hem), 
på invånarna (-inge) eller på deras egendom (-lev). Vi
dare finns det även namn som syftar på äldre monu
ment (-hög/höj/ie).

Det andra, vikingatida, skiktet innehåller namn 
med efterled som -by, -toft, -torp/up/arp och -bölle/ 
bol. Förutom begreppet by, som diskuterats tidigare,

betecknade -torp under 1200-talet en bebyggelse som 
flyttats ut från moderbyn (benämnd ”adelby” i land
skapslagarna). Det finns flera betydelser för suffixet 
-toft. Det betecknar antingen det inhägnade jordstycket 
omkring varje gård på bytomten, ”åker invid gård” 
(Dahl 1942, s. 34), eller ”enskild mark med hus, hus
tomt” (Erikson 1996, s. 7). Suffixet -bölle kommer av 
ordet bol, som under äldre medeltid betecknade en in
delnings- och beskattningsenhet. I det vikingatida ort- 
namnsskicket åsyftas således främst boplatsen eller 
bebyggelsen.

Det yngsta skiktet, som var aktivt under den tidiga 
medeltiden, har efterleden -röd/ryd/rud, -tved/tvet, -holt/ 
hult, -skog, -have och -lökke/lycka (Porsmose 1988, s. 
221f; Skansjö 1983, s. 63, 94ff). De berör alla skog eller 
olika aktiviteter som röjning eller inhägnad av densam
ma (Porsmose 1988, s. 221ff; även i Skansjö 1983, s. 
126; Andrén 1987, s. 25).

De äldre benämningarna av landskapet har således 
under perioden före vikingatid i högre utsträckning 
berört områden, monument och människor, under vi
kingatid har det varit mer platsspecifika benämningar 
medan de tidigmedeltida benämningarna av bebyggel
sen/landskapet var förknippat med olika typer av 
handlingar i samband med nykolonisation, definitio
ner av rum och platser. Detta innebär att principerna 
för ortnamnen ändras från centrumbeteckningar till 
gränsbeteckningar (Andrén 1987, s. 25).

Återkopplingar mellan ortnamn och bebyggelse
Vid en jämförelse mellan de olika kronologiska lagren 
bland ortnamnens efterled framgår att de olika bebyg
gelseenheterna som överlevt till tidig modern tid i stör
re utsträckning har ”vikingatida” eller yngre suffix (se 
tab. 8). De äldre Suffixen har å andra sidan överlevt 
som beteckning på byar med större antal gårdar än 
vad som var fallet med yngre efterled. Dessa är i hu
vudsak belägna i de hävdvunna bördiga områdena av 
Skåne, en stor andel blev även sockencentra (Dahl 
1942, s. 24ff). Klassificeringen av ”platser” i dessa 
bygder har med andra ord hämtats från äldre beteck
ningar av andra typer av ”landskapsrum”. De platsbe
nämningar som finns bevarade syftar på konkreta 
landskapselement såsom gravhögar, vilka är sekundä
ra i förhållande till boplatserna. Klassificeringarna har 
alltså inte en funktionell återkoppling till boplats eller 
boplatstyp, och att döma av det bevarade ortnamns
materialet avsågs personer, myter/monument, befolk
ningssegment och egendomar. Betraktas boplatserna 
som oskiljaktiga från dess bosättare så bör även klassi
ficeringarna ha varit detsamma. Detta innebär att 
namnen levde med bosättningarna och eftersom dessa
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Ensamgårdar Dubbelgårdar
Byar 3-5 
gårdar

Byar 6-10 
gårdar

Byar 11-20 
gårdar

Byar >20 
gårdar

Summa %
+ antal

Äldre suffix Totalt 272 st

-löv 5 0 12 16 54 13 100/67

-lösa 11 0 11 28 44 6 100/18

-hög, -le 6 3 3 20 54 14 100/35

-inge 10 2 13 22 43 10 100/81

-stad 18 10 6 10 36 20 100/71

Vikingatida suffix Totalt 992 st

-by 5 2 5 19 50 20 101/86

-toft 17 8 11 36 28 0 100/36

-torp 46 16 18 13 6 0,7 100/870

Yngre suffix Totalt 474 st

-röd 51 17 22 7 2 0,3 99/298

-hult 63 19 16 2 0 0 100/176

Tabell 8. Utvalda ortnamnssuffix i Skåne under 1600-talet. Andel i Selected place-name generics in Skåne in the 17th century. Percen-
procent bebyggelseenheter per suffix (Dahl 1942, tabell 4 & 6). Hög- tage of settlement units per generic (Dahl 1942, tables 4 & 6). The
sta andelen suffix per bebyggelsekategori har gråskrafferats. highest proportion of generics per settlement category is hatched.

under de förvikingatida och vikingatida epokerna ofta 
endast levde kvar under en bebyggelsegeneration, så 
utgjorde monument, landskapsavsnitt och befolk
ningsgrupper mer konstanta klassificeringsparamet- 
rar. Det kan fortfarande under vikingatid och tidig 
medeltid ha varit viktigt att markera samhörighet till 
det förflutna genom hänvisningar till monument med 
högt platsvärde som exempelvis gravhögar eller direk
ta genealogiska hänvisningar till en persons egendom 
eller till ett viktigt befolkningssegment. Detta skulle 
även förklara varför vissa boplatser ”ärvde” äldre 
namnformer åsyftande andra landskapsrum.

Det något yngre ortnamnsmaterialet är systemati
serat efter andra principer. Det bevarade ortnamns
materialet kan till viss del länkas samman med det äldre 
skrivna juridiska materialet. I landskapslagarna åtskiljs

mellan byar eller adelbyar med betydelsen ursprunglig 
enhet, och torp med betydelsen utflyttarenhet (Hoff 
1998, s. 44ff, 122ff). Efterledet -by betecknade under 
slutet av 1500-talet och under 1600-talet mestadels 
bebyggelser med sex eller fler gårdar, medan efterledet 
-torp, det vanligast förekommande suffixet i Skåne, till 
största del förekom som beteckning på ensam- eller 
dubbelgårdar (se tab. 8). Spridningen av ”byenheter” i 
Skåne ansluter till de förvikingatida Suffixen. Däremot 
förekommer torpnamnen i högre utsträckning även i 
de perifera områdena. I de centrala områdena hade 
dessa något fler gårdar än i de perifera delarna (Dahl 
1942, s. 2Iff, tab. 4). Det finns således en tendens att 
bebyggelseenheter med efterledet -by kommit att be
teckna enheter som i genomsnitt innehöll mindre antal 
gårdar än orter med förvikingatida ändelser och att de
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ildningen och

återfinns inom samma områden. Men under vikinga
tid inträder en förändring i sättet att klassificera land
skapet. I stället för hänvisningar till myter, befolk
ningssegment osv., så åberopas själva bebyggelsen. I 
de fem härader som tidigare nämnts syftar de bevarade 
bynamnens prefix oftast på väderstreck eller naturele
ment såsom Västraby, Dalby, Säby, osv. Eftersom de är 
belägna i samma områden så kan de vara äldre av
knoppningar av eller nya beteckningar på förvikinga- 
tida bebyggelser. I förhållande till torpplatsernas min
dre antal gårdar/enhet så kan byplatserna ha varit en 
normativ utgångspunkt för skrivningarna i landskaps
lagarna och/eller att det funnits en funktionell åter
koppling mellan landskapsklassificering och bebyggel
setyp.

Torpnamnen å sin sida har även varit aktiva under 
medeltid. Det finns dock en kronologisk skiktning i 
den rumsliga spridningen av torpplatser. Merparten av 
sockencentra med torpnamn finns belägna i den syd
västra delen av Skåne (ca 1/3 av samtliga torp i denna 
del av landskapet). Detta innebär att torpexpansionen i 
dessa delar bör ha varit avklarad i samband med kyrko- 
etablerandet. Förhållandena i de övriga delarna av 
Skåne borde kunna ”förklaras med en avsevärt senare 
torpetablering, men det går inte att utesluta att andra 
faktorer har varit gällande vid kyrkornas etablering” 
(Angiert 1995, s. 27f). Närvaron av ”torp” som bestod 
av flera gårdar under 1600-talet kan till viss del för
klaras av äldre mer lyckade kolonisationer som resul
terat i att bebyggelsen utökats. De större torpplatserna 
är talrikare i de sydvästra delarna av Skåne vilket tor
de stärka hypotesen att etableringen i dessa områden 
skedde redan i samband med kyrkobyggnationen 
medan den inträffade först senare i landskapets ris- 
och skogsområden. I likhet med bynamnen så åsyftar 
torpnamnen en plats för bebyggelse. Torpnamnens 
prefix är dock något annorlunda. Vid undersökningar 
i ortnamnskicket på Fyn framkom att den största de
len, mellan halva och en tredjedel av torpnamnen var 
sammansatta med personnamn. I övrigt fanns prefix 
som tolkats som att de återspeglar ägoförhållanden

(t.ex. Biskopstorp), medan andra pekar på relationer 
till adelbyn/moderbyn (Dalby Torp) (Porsmose 1988, 
s. 240ff). Samma uppsättning prefix finns även repre
senterade i västra Skåne, med den skillnaden att natur
element som Kärrstorp eller Knästorp utgör betydan
de inslag. Även här har det alltså funnits en normativ 
klassificering av bebyggelsetypen i enlighet med vad 
som finns beskrivet i landskapslagarna.

De yngre ortnamnssuffixen har delvis andra typer 
av normativa klassificeringar. Städerna i Skåne har 
mestadels, med undantag av Falsterbo, suffix från så
väl förvikingatida som vikingatida skikt. Detta kan 
bero på att dessa är att betrakta som framvuxna cent
rumbildningar. De utgör därvidlag konstanta referens
punkter i landskapet eller lokaler med högt platsvärde 
varpå de även agerar i överregionala skeenden och att 
det därför var onödigt att ge dem ett normativt suffix. 
Men i andra delar av Skandinavien finns ett flertal ex
empel där medeltida städer fått normativa suffix (t.ex. 
Nykøbing, Stubbekøbing, Ringkøbing, Söderköping 
och Norrköping). Fikaså har borgar fått normativa 
suffix på -borg och -holm. Men de namn som syftar på 
röjningsaktiviteter eller inhägnader av tidigare obru
kad mark, och som under 1600-talet framförallt fanns 
spridda i Skånes ris- och skogsbygder, har en annan 
form av associationer. I sedvanerätt och i kanonisk 
rätt argumenteras för att alla och envar har rätt att 
bruka det obrukade (dominium utile). Ortnamns- 
skicket kan i dess fall tolkas som hävdande av rättig
heter till jord, en form av ägande. Men det kan även 
belysa det faktum att det inte fanns adelbyar att utgå 
ifrån vid kolonisationerna av ris- och skogsbygderna.

Arkeologin och ortnamnen
Principerna för landskapsklassificeringar förändras 
under den yngre järnåldern och medeltiden. Det beva
rade materialet visar på att äldre ortnamn som syftar 
på annat än direkta bebyggelser kom att ge namn åt 
platser och senare åt territorier. Under vikingatid för
ändras det bevarade ortnamnsmaterialet, varpå detta 
kom att åsyfta direkta boplatser. Det fanns med andra
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bybegreppet existensen av andra normativa begrepp 
som under medeltiden på ett storskaligt plan främst 
bestod av torp, byar och städer, men även i senare fa
ser av territorier. Men i landskapet, och för de lokala 
aktörerna, hade man att förhålla sig till det förflutna 77
och dess klassificeringsprinciper. Dessa, oavsett om 
man beslutar sig för att benämna det som motstånd 
eller som en kvarleva från järnålderns landskap, fanns 
i högsta grad kvar under medeltiden.

Det medeltida ortnamnsskiktet refererar till en, 
möjligen fysiskt osynlig, maktstruktur. Någon eller 
något som kan ifrågasätta innehavet och rätten till 
nyttjande av de nya kolonisationsenheterna. Ortnam
net refererar alltså till rättigheter, till sedvanerätten, 
möjligen gentemot kungamaktens hävdande av rega
lia, eller mot frälsets eventuella krav på del av nyttjan
det.

ord en direkt återkoppling mellan ortnamnssuffix och 
bebyggelsekategori. I ljuset av de arkeologiska iaktta
gelserna så får dessa tendenser en hel del intressanta 
följdverkningar.

I de nedärvda landskapen har benägenheten att 
flytta bebyggelsen efter en generation varit större än 
vad som var fallet med de olika typerna av centralplat
ser. Det biografiska förhållningssättet till tidigare be
byggelse återspeglas i det bevarade ortnamnsskicket. 
Benämningarna åsyftar större enheter som berör stör
re befolkningsgrupper, och som inte är särpräglade per 
bebyggelseenhet. Åsyftningarna till monument i form 
av högnamnen och till personers egendomar syftar till 
referenser i det politiska landskapet, referenserna till 
befolkningsgrupper pekar snarare på den bygd inom 
vilken människornas och bebyggelsens biografier var 
verksamma.

Av allt att döma minskar det biografiska förhåll
ningssättet till boplatserna gradvis under vikingatid 
för att i princip upphöra under medeltidens första två 
århundraden. Detta betyder, generellt sett, att de plat
ser som har äldre suffix ärvde namnet från andra land
skapselement, och att detta skedde under samma tid 
som det fanns en aktiv normativ klassificering efter be
byggelsekategori. Exempelvis var -by ett begrepp som 
formats som en funktionell benämning av nyetablerad 
gruppbebyggelse, men som under medeltid, kanske re
dan under vikingatid, kom att utgöra normen för en 
bebyggelsekategori i stort (utvecklingen av bybegrep
pet kan ur detta perspektiv beskrivas som ”etymolo
gisk bybildning”). Nödvändigheten för sådana be
grepp måste ha emanerat ur ett behov av att betrakta 
landskapet ur ett överlokalt perspektiv. För lokalbe
folkningen var de olika nyanserna i landskapet full
ständigt självklara, man visste vem som bodde var osv. 
Ägandeförhållanden och övriga relationer var forma
de i enlighet med en nedärvd sedvanerätt och kollekti
va minnen. För en utomstående betraktare, i samtiden 
eller för oss idag, är däremot kategorisering och norm
bildning en förutsättning för att kunna jämföra och sys
tematisera landskapet. Ur detta perspektiv förutsätter

Människan, boplatsen och jorden
Den vandrande byn har inom forskningen främst rela
terats till olika typer av processuella förklaringsmo
deller. Dessa modeller ansluter sig ofta till förklaringar 
som att fenomen som den vandrande byn var passiva 
konsekvenser av händelser och processer som ägt rum 
på andra plan och nivåer än de som finns representera
de i det arkeologiska materialet. Människors beslut att 
flytta en boplats, eller för den skull andra former av 
materialiserade handlingar som arkeologiskt doku
menterats, tenderar att beskrivas som välregisserade 
skådespel där människorna var statister, där kungar 
och stormän eller tekniska innovationer och ekologis
ka förändringar var de enda aktörerna. Detta innebär 
att historien skrivs uppifrån och ner. Såväl bybildning
en som fenomenet med ett ”mobilt” bebyggelseskick 
är aktiva uttryck för sociala relationer i det samtida 
samhället/den sociala strukturen. Handlingarna i (el
ler gentemot) den sociala strukturen definierades av 
mångtidslighet bestående av spridda representationer 
av historia, samtid och framtid. I skriftlösa samhällen, 
såsom Skåne under den aktuella perioden, fungerade 
platserna som dokument och landskapen som arkiv
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vilka medierade de sociala relationerna. Platserna var 
referenspunkter för minnen vilka fick sin individuella 
och särpräglade mening genom praxis. Denna praxis 
kunde bestå av och uppbars av såväl vardagsbestyr 
inom en boplats som samhällsbärande ritualer som be
kräftade den sociala ordningens grundläggande ideo
logi.

I Skåne förefaller benägenheten att förflytta bebyg
gelsen i princip ha varit konstant under hela perioden 
från folkvandringstid till vikingatid. Andelen boplat
ser med en generation av bebyggelse är i övervägande 
majoritet under denna period. Samtidigt finns cirka 
tio boplatser med långa varaktigheter som överstiger 
två kulturhistoriska perioder. Detta kan tolkas som 
exponenter för två olika typer av landskapsideologier.

För det första förefaller det rimligt att relatera cent
ralplatserna till ett överregionalt politiskt landskap, 
där det var viktigt att anknyta boplatsen till samhälle
liga och kollektiva myter och berättelser. Klassifice
ringar syftande på en befolkningsgrupp, monument 
(gravhögar har tolkats som objektifierade biografier 
eller genealogier, se Lindell & Thomasson 2003) eller 
områden kan ha haft viktiga associationer till ideolo
gier eller myter som kulturellt avgränsade olika be
folkningsgrupper. Dessa kunde, beroende på samman
hanget, anknyta till mindre bygder såväl som till över
regionala maktstrukturer. Men vad gäller betydelseful
la boplatser med lång varaktighet så har dessa ofta 
teofora namn (t.ex. Gudme) eller mytologiska anknyt
ningar (t ex Lund, Uppåkra, se Lindell & Thomasson 
2003). Ortnamnen som syftar på egendomar är dock 
problematiska. Dels syftar de på definierade områden 
eller resurser, dels består prefixen ofta av personnamn. 
Det fanns alltså en samfälld länk mellan person och 
egendom vilket ansluter till den tidigare diskussionen 
kring person och materia. Även här finns det med an
dra ord möjligheter att associera egendomen till en 
namngiven anfader.

För det andra, bör de vandrande boplatserna tolkas 
som flera lokala och rörliga landskap. För att kunna 
ordna, tolka och förstå betydelserna i placering och

varaktighet krävs lokal närvaro. Mycket talar för att 
det mobila bebyggelseskicket är ett utryck för att invå
nare och byggnader har gemensamma biografier (Ger- 
ritsen 1999); platserna var människor och människor
na var platser. Ur detta perspektiv innebär etablerandet 
av en ny boplats detsamma som etablerandet av en ny 
social grupp. Det finns i ortnamnsmaterialet inga beva
rade ortnamn som åsyftar den faktiska bebyggelsen.

Dessa båda typer av konkurrerande landskapsideo
logier använde och betraktade landskapet utifrån olika 
perspektiv, ett ”politiskt” och ett ”nedärvt” (Jackson 
1984). Det centrala i de olika ideologierna, och det som 
utgjorde den kulturella avgränsningen gentemot om
världen, var det ständiga genomförandet av offentliga 
procedurer eller ritualer (Gurevitj 1979, s. 124ff). Ge
nom ritualerna vidmakthölls och förändrades grupper
nas ideologi. Ritualen var med andra ord en form av 
socialt utbyte eller social interaktion som både erbjöd 
möjligheter till förändring och till bekräftelse (Artelius 
2001, s. 32). Förändringar av bosättningar bör ha legi
timerats genom offentliga ritualer vilkas sociomateriella 
spår bestått av förflyttning och etablering, eller andra 
former av materialiserade förändringar av bosättningen 
(se Lindell & Thomasson 2003). Det kontinuerliga för
flyttandet av boplatser inom olika bygder var redan un
der den yngre järnåldern en gammal tradition eller sed
vana. Därför bör förändringar av denna ritual och där
med dess materiella spår, betraktas som drivande kraft i 
väsentliga delar av samhällsrelationernas omvandling. 
Detta förutsatte emellertid också att de olika intresse
riktningarna var lokalt närvarande och därmed att 
maktens infrastruktur var lokalt förankrad.

Under vikingatid etableras nya typer av landskap. 
Studier av bebyggelseindikerande marknamn visar att 
bebyggelserna dels var ytmässigt större, dels var fler 
än vad som framgår i det äldre kartmaterialet. I allt 
högre utsträckning, och i synnerhet på det som senare 
blev bytomter, har bebyggelsen betydligt längre var
aktigheter. Samtidigt förekommer nya typer av land- 
skapsklassificeringar, där bebyggelsen är i fokus. Ort- 
namnssuffixen har en funktionell återkoppling till
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bebyggelsen; -by är beteckningar på gruppbebyggelser, 
-torp på ensamgårdar, och klassificeringarna är nor
merande för den senare skrivna lagstiftningen. I de 
centrala jordbruksbygderna etableras boplatser med 
namn från såväl det äldre som det vikingatida ort- 
namnsskicket, framförallt med suffixet -by. Under 
1600-talet innehåller bebyggelserna med förvikingati- 
da namn fler gårdar. Detta kan dels tolkas som att det 
vid etableringen varit viktigt att anknyta till lokala el
ler överregionala myter, eller kanske t.o.m. till kon
kurrerande historieskrivning, dels att det troligen var 
bygdens huvudbosättningar. Den andra huvudtypen i 
det vikingatida ortnamnsskiktet, torpnamnen, finns 
däremot mer spridda i Skånes mer perifera delar. De 
kan då, i enlighet med skrivningarna i landskapslaga
rna, betraktas som utflyttarenheter. Det normativa 
namnskicket kan ses som exponenter för ordning och 
systematisering, ett sätt att förhålla sig till en nomen
klatur. Det nya landskapet är alltså en förändring av 
synen att boplatsen hänger samman med invånarna, 
rummet särskiljs från människorna.

Boplatserna, organisationen och 
kulturen
På flera sätt är utformningarna av gruppbosättningar 
viktiga beståndsdelar eller parametrar i bybegreppet. 
Dels är utformningarna materialiseringar av relationerna 
mellan olika sociala strategier inom själva bosättninga
rna (dvs. uppkomsten av de sociala kategorierna), dels 
avspeglar dessa utformningar av hushåll och vardagsliv 
(kulturell formering). I det följande studeras därför 
gruppbosättningarnas morfologi och förändringar under 
loppet av yngre järnålder och medeltid. Denna bild kom
pletteras sedan av analyser och aspekter av gårdarnas ut
formning och de förhärskande byggnadskulturerna.

Utformningen av gruppbosättningar under 
perioden folkvandringstid-tidig medeltid
I Skåne finns få, om ens några, totalutgrävda gruppbo
sättningar som daterats till perioden folkvandringstid 
till vikingatid. I delar av Danmark samt i Tyskland och 
Nederländerna har flera ytomfattande undersökning
ar gjorts av hela bebyggelsekomplex. Trots stora vari
ationer i materialet, har fem olika typer av bosättning
ar särskiljts (Hamerow 1995, 9-12; se fig. 9):
• radboplatser, där en väg eller ett vattendrag utgjor

de det grundläggande organisationselementet (9A).
• rutboplatser, där gårdstomterna tillsammans bil

dar ett rutnät (9B).

• mångfokuserade boplatser, där ansamlingar av 
byggnader ligger tillsammans utan klar struktur 
(9C).

• den grupperade boplatsen, där byggnaderna var 
organiserade kring ett centralt rum eller anlägg
ning (9D).

• ensamgårdar (9E).

Av dessa förekommer framförallt radbebyggelserna, de 
mångfokuserade bebyggelserna och ensamgårdarna in
om det danska området (se exempel redovisade i Hvass 
1988). Spår efter fysiska begränsningar av de enskilda 
gårdarna förekom företrädelsevis inom radbebyggelse
rna, vilket tillsammans med gårdarnas disposition ger 
intrycket av att denna typ av boplatser varit samfällt 
planerade, medan den andra typen av gruppbosätt
ning snarare förefaller ha varit naturligt framväxta. 
Det finns även indikationer på att ”grupperade” bo
sättningar har existerat inom det danska området. Ex
empelvis verkar Uppåkraboplatsen ha varit orienterad 
kring ett område med kombinerade boplats- och grav
aktiviteter vilka var belägna på boplatsens högsta 
punkt (Lindell & Thomasson 2003). Ensamgårdarna i 
det redovisade materialet var snarlika de enskilda går
darna i hägnade boplatser av Vorbassetyp.

Förutom de absolut mest uppenbara representativi
tets- och bevarandegradskriterierna, så är det minst 
sagt problematiskt att jämföra totalutgrävda bebyggel
sekomplex med delundersökta boplatser. Det är bl.a. 
mot bakgrund av detta som det är problematiskt att 
jämföra den jylländska bebyggelsen med den i det övri
ga Danmark inklusive Skåne. De enda boplatser från 
yngre järnålder som blivit total- eller näst intill totalun- 
dersökta, rapporterade och på detta sätt är jämförbara 
med de stora jylländska utgrävningarna, är undersök
ningarna strax utanför Fosie och i Stora Köpinge.

Öster om byn Fosie utanför Malmö undersöktes en 
mängd olika boplatser från perioden från senneoliti- 
kum till vikingatid. Under perioden yngre romersk 
järnålder - folkvandringstid fanns fem samtida bebyg
gelsekomplex, under perioden vendeltid-vikingatid
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Fig. 9. Fem typer av gårdsstrukturer i nordvästra Europa. Indelning ef
ter Hamerow 1995. A. Vorbasse, Danmark 500-600 e.Kr., B. Odoorn, 
Nederländerna 800-tal, C. Mucking, England 400-600-tal, D. Fedder- 
sen Wierde, Tyskland 300-tal och E. Mørup, Danmark 500-600-tal.

Five types of farm structures in north-west Europe. Classification af
ter Hamerow 1995. A. Vorbasse, Denmark 500-600 AD, B. Odoorn, 
Netherlands 9th century, C. Mucking, England 5th-7th century, D. 
Feddersen Wierde, Germany 4th century, and E. Mørup, Denmark 
6th-7th century.
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fanns endast två (Björhem & Säfvestad 1993, s. 350). 
Bebyggelsen bestod av ensamgårdar, möjligen dubbel
gårdar, och större boplatser. Tendensen i materialet är 
att samtliga gårdar med ett undantag saknade spår ef
ter inhägnader. Husen var belägna i parallella östväst- 
ligt orienterade rader. Gårdarna bestod av ett eller al
ternativt två parallellt belägna långhus. Dessa byggna
der var ofta omgivna av mindre byggnader som fyr- 
stolpshus och grophus. Likheterna med de samtida 
boplatserna på norra Jylland är många. Ett exempel 
utgör Sejlflod, där bebyggelsen var organiserad på sam
ma sätt som i Fosie IV (Hvass 1988, s. 82ff). På de cent
rala delarna av Jylland bestod bebyggelsen emellertid 
till stor del av boplatser vars gårdar var organiserade i 
rader och omgärdade av hägnader (Hvass 1988, s. 
75ff). De enda antydningarna till hägnader eller andra 
territoriella avgränsningar som påträffades i Fosie IV- 
komplexet härrör från boplats IV och den äldre järnål
dern (Björhem & Säfvestad 1993, s. 405).

Samma bild återfinns vad gäller Stora Köpingebop- 
latsen. Bebyggelsen under yngre järnålder bestod av 
treskeppiga långhus med ett eller flera anknytande 
grophus. Gårdarna var belägna utan synbar planlägg
ning och utan någon typ av territoriella avgränsningar. 
En av gårdarna var dock större än de övriga (Tesch 
1993, s. 199).

De olika gruppbosättningarna från yngre järnålder 
bestod alltså framförallt av långsträckta radbosätt
ningar orienterade gentemot en väg eller ett vatten
drag. Tillträdet till de olika gårdarna skedde från den
na väg. Tillträdet till de enskilda gårdarna i de mång- 
fokuserade gruppbosättningarna var inte styrt utifrån 
en gemensam orienteringsaxel, utan myllret av bygg
nader och avsaknaden av tydligt definierade tillträdes- 
utrymmen skapade ett veritabelt kaos för en besökare. 
Samtidigt fanns där en ordning för invånarna i de en
skilda bosättningarna som visste de olika utrymmenas 
sociala status genom egna upplevelser och sedvana. 
Bosättningens struktur var på detta sätt vänd inåt, mot 
bosättarna själva. Det som i dessa båda typer av 
gruppbosättningar skiljde gårdarna åt var storlek på

tomten samt antal, typ och storlek på byggnaderna i 
högre grad än placering (se exempel i Hvass 1988; 
Chapelot & Fossier 1985, kap. 3). En annan viktig 
faktor för såväl radbosättningarna som för de mång- 
fokuserade boplatserna var placering i förhållande till 
forna boplatser. Avstånd och lokalisering i förhållande 
till dessa legitimerade både bosättningens sociala inte- 
raktioner med andra bosättningar och de interna rela
tionerna mellan de olika gårdarna inom bosättningen.

Etableringen på bytomterna
Flera forskare har tidigare betonat att den äldsta be
byggelsen på de senare bytomterna går tillbaka till vi
kingatid och 1000-talet (Grøngaard Jeppesen 1981; 
Callmer 1986; Söderberg 1994; Carelli 2001, kap. 2). 
Detta är tendenser som i stort är giltiga för de sydväst
ra delarna av Skåne, där ett flertal undersökningar har 
kunnat bekräfta detta samband.

I Nordvästskåne, i Luggude härad, har en rad by- 
tomtsundersökningar företagits under senare år, vilka 
sammantaget uppvisar en mer heterogen bild. I byarna 
Väla och Ödåkra etablerades den äldsta dokumentera
de bebyggelsen först under 1300- och 1400-talen och 
utgjordes av enstaka långhusliknande stolphus (Söder
berg 1994, s. 55ff). Samma tendens återfinns längre 
norrut på Kullaberg. Vid undersökningar i Krapparps 
by kunde de äldsta påträffade byggnadslämningarna 
dateras till 1300-tal (Carelli 1997). Eftersom läm
ningarna i Krapparp bestod av stolphål, så antyder 
materialet i likhet med Väla och Ödåkra förekomst av 
stolpbyggda hus. Även i den norra grannbyn Mölle- 
hässle kunde en arkeologisk undersökning påvisa be
byggelsespår från senmedeltid (Carelli & Larsson 
1992). I en annan grannby, Brunnby, kunde de äldsta 
byggnadslämningarna dateras till samma tid. Däremot 
påträffades s.k. östersjökeramik som lösfynd i schak
ten, vilket indikerar förekomst av äldre bebyggelse i 
närheten av undersökningsområdet (Thorén 1995). 
Analyser av de äldsta lantmäterihandlingarna antyder 
att ursprunget till de tre byarnas bebyggelseform kan 
ha varit större ensamgårdar, som i senare skeden
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byggts på med en eller flera gårdar (Anglert 1995, s. 
128f). Som argument för denna hypotes menar Anglert 
att den undersökta ”Norregården” i Möllehässle ut
märkte sig på de äldre kartorna genom att den hade 

82 sina inägor samlade i en större enhet. Vid utgrävningar
na påträffades vad som beskrivs som en gårdsanlägg
ning med högre status åtminstone under 1500- och 
1600-talen, men Anglert anför även att denna eventu
ellt hade bosättningskontinuitet tillbaka till äldre järn
ålder. De arkeologiska beläggen är dock för svaga för 
att kunna påvisa en obruten varaktighet i bebyggelsen 
från äldre järnålder till medeltid. Undersökningar i ut
kanterna av Krapparp kunde belägga att ett gårdsläge i 
den södra delen av bytomten först etablerats under 
1400-talet, vilket möjligen kan indikera att byn först 
under denna period byggts ut med en eller flera gårdar. 
Detta skulle innebära, och förhållandena i Möllehässle 
kan vara desamma, att primärenheter fixeras under 
1300-talet varpå utvidgningarna till flergårdsbebyggel- 
se/gruppbosättningar först sker efter denna tidpunkt.

Vid undersökningar inom byn Filborna, strax öster 
om Helsingborg, kunde däremot en mycket lång konti
nuitet påvisas (Söderberg 1997). De äldsta bebyggelse
lämningarna var belägna på utkanten av tomten till 
gård nr 14. Redan under folkvandringstid etablerades 
treskeppiga långhus på denna plats. Under vikingatid 
bestod bebyggelsen av en gårdsanläggning bestående av 
två rätvinkligt placerade stolpbyggda hus av s.k. trelle- 
borgstyp. Denna avlöstes, och bebyggelsen på denna 
plats avslutades med uppförandet av ett antal tidigme
deltida tvåskeppiga stolphus. I samband med avveck
lingen etablerades nya hus på gårdsläge 16. Gårdens 
olika byggnader kunde därefter följas, i princip belägna 
på samma plats, tills dess att den sista bebyggelsen revs 
i början av 1990-talet. Filborna avviker således från den 
gängse bilden av byarnas framväxt i området, genom 
den mycket tidiga etableringen av bebyggelsen inom det 
som senare skulle bli en bytomt, och genom det tidiga 
fixerandet av byggnader på platsen för ett historiskt 
känt gårdsläge. Möjligen kan det hela tolkas som om 
att lämningarna på gård nr 14 utgjort en primärenhet

och att bebyggelsen därefter växt fram. Förändringar
na i samband med nedläggningen under slutet av 
1000-talet och början av 1100-talet var, i likhet med 
andra bytomter, objektifieringar av regleringar inom 
bybebyggelsen.

I de södra delarna av häradet finns likaledes stora 
variationer vid bebyggelseetableringarna på de kända 
bytomterna. Förhållandena i Raus by har berörts tidi
gare. De äldsta bebyggelsespåren i området kring kyr
kan kunde genom arkeologiska undersökningar kon
stateras vara från 1100-/1200-tal, dvs. samtida med de 
äldsta delarna av själva kyrkobyggnaden (Löfgren 
1990). De äldre bebyggelsespåren, representerade av 
vikingatida och tidigmedeltida lösfynd, fanns längs 
med Råån väster om kyrkan. Detta tillsammans med 
bebyggelseindikerande marknamn antyder ett större 
bosättningsområde beläget längs med ån. Detta avslu
tas längst i väster intressant nog med marknamn som 
”Lund” och ”Lundåkra” vilka indikerar förekomst av 
en kultplats. Mot bakgrund av detta kanske det inte 
var någon tillfällighet att kyrkan kom att placeras 
längst i öster.

I Rya uppfördes de första byggnaderna inom by
tomten under 1200-talet (Svanberg 1998). Vid under
sökningen påträffades dock även redeponerade vi
kingatida fynd, vilka tillsammans med indikationerna 
på en nära belägen samtida grav antyder förekomsten 
av vikingatida bebyggelse i byns direkta omland (Mo- 
gren 1998), möjligen på en av åkrarna med bebyggel
seindikerande marknamn eller på en hypotetisk större 
gårdsenhet strax söder om undersökningsytan.

Vid undersökningarna av Tuna by på ön Ven i Öre
sund kunde det konstateras att bebyggelsen etablerats 
vid samma tidpunkt som i Rya (Löfgren 1993). Bebyg
gelsen bestod under 1200-talet av en byggnad med in
tilliggande lerbottnar. Senast under 1300-talet utökas 
bebyggelsen med ytterligare gårdsenheter markerade 
genom gränsdiken.

Resultaten från undersökningarna i den närliggan
de byn Övre Glumslöv i de norra delarna av Rönne- 
berga härad är mer svårtolkade (Schmidt Sabo 2000).
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Under 1200-talet etableras bebyggelse bestående av en 
glest ställd variant av en trelängad gård med tillhöran
de tomtbegränsningar markerade av grävda rännor. 
Detta tolkas av undersökaren som den första bebyggel
seetableringen på gårdstomten. Antagandet motsägs 
emellertid av förekomsten av en huslämning som 14C- 
daterats till perioden tidig medeltid (hus 1). Husläm
ningen har på typologiska grunder daterats till neoliti- 
kum, men den rekonstruerade tvåskeppiga konstruk
tionen finns dock representerad i regionen (se nedan), 
och tidfästelsen på dessa stämmer överens med den 
nämnda 14C-dateringen. Samtidigt har två samtida gro
par och lösfynd i form av östersjökeramik påträffats 
inom undersökningsytan, vilket sammantaget gör att 
det finns skäl för att anta att den första medeltida be
byggelsen kan ha etablerats under tidig medeltid (dvs. 
samtidigt med uppförandet av kyrkan och den äldsta 
bebyggelsen i grannbyn Nedre Glumslöv).

Nordost om Glumslöv påträffades resterna av ett 
hus på Görarps bymark (Nagmér 1996). Byggnadsläm- 
ningen är av högmedeltida typ, och var avsides belägen 
i förhållande till de historiskt kända bytomterna. Troli
gen representerade lämningen en enhet som övergavs i 
samband med agrarkrisen, men det faktum att inga 
äldre lämningar påträffades inom undersökningsområ
det talar för att gården inrättades relativt sent.

Förändringar av gårdsstrukturer inom 
gruppbosättningar - byarnas morfologi

Byarnas morfologi, såsom de framträder i de äldre 
kartmaterialen, har på ett generellt plan typologiserats 
av ett flertal forskare. Vad som är gemensamt för byar
na i såväl Sverige som Danmark var att dessa mesta
dels var asymmetriskt utformade, utan att de var an
passade till terrängen och saknade reglerande inslag 
(Porsmose 1988, s. 365ff; Sporrong 1990). De huvud
sakliga typerna var (se fig. 10):
• Klungbyn. Bestod av spritt liggande gårdar utan 

inbördes ordning eller reglerande inslag. Det var 
den vanligast förekommande typen i Sverige som 
helhet. I Danmark fanns typen främst företrädd i

skogsbygderna. Typen fanns även företrädd bland 
gruppbosättningar från yngre järnålder och be
nämns av Hamerow som mångfokuserade boplat
ser.

• Radbyn. Benämns ”vägby” av Porsmose och var 83
den vanligaste i Danmark. Bebyggelsen var ter
rängbestämd och orienterad efter en ibland sling
rande väg eller ett vattendrag. På vissa platser utö
kades bebyggelsen så att gårdar även kom att ligga
längs sidovägar. Typen kan även jämföras med Ha- 
merows radbosättningar.

• Platsbyarna. Bestod av gårdar som var orienterade 
kring en större forte/öppen plats, ofta med tillgång 
till vatten, som stod i direkt förbindelse med ut
marken genom fädrev. Benämns av Porsmose som 
väg-forteby. Hade sin huvudsakliga spridning i 
Västergötland, Skåne, Jylland och på Fyn. Genom 
fortens rumsliga utformning, dess anknytning till 
utmarken och storlek så avviker denna bytyp från 
den yngre järnålderns grupperade boplats.

• Den reglerade byn. Porsmose menar att denna be
stod av två rader av gårdar belägna med jämna 
mellanrum och som anslöt till en gemensam byga
ta/forte. Sporrong menar att de reglerade byarna är 
en variation av radbyn.

På ett generellt plan fanns alltså stora likheter mellan 
den yngre järnålderns och de tidigmoderna gruppbo
sättningarna, vilket talar för att många traditioner fort
levt och funnits sida vid sida med olika former av ny
ordningar. Detta antyder återigen att den lokala närva
ron och att besluten på lokal nivå har varit en nödvän
dighet för förändring. Men i de olika bebyggelserna 
fanns lika många variationer som det fanns bebyggelse
enheter, och dessa variationer bör betraktas som kom
promisser och val i den sociala interaktionen mellan 
olika aktörer. 1700-talets kartor är dock problematis
ka att relatera till medeltida förhållanden. Ofta har 
arvskiften och förändrade produktionsförhållanden 
under tidens gång förändrat bebyggelsemorfologierna.
Men genom analyser och arkeologiska undersökningar
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Särslöv Häljarp

Fig. 10. Exempel på de olika bytyperna från Västkustbanans utred- 
ningsområde. klungby = Särslöv, radby= Häljarp, platsby = Örja samt 
reglerad by= Rya.

Examples of the different types of village from the area of the West 
Coast Line subjected to preliminary archaeological investigation, ag
glomeration = Särslöv, row village= Häljarp, village with green = 
Örja, and regulated village — Rya.



B y b i I d bönderna

av enskilda element kan indiciekedjor skapas för att 
med större eller mindre sannolikhet skapa bilder av 
äldre förhållanden.

Framväxten av topografisk hierarki
I myllret av varierande by- och bosättningsmorfolo- 
gier, skapas nya former av rumsliga hierarkier från och 
med vikingatid och tidig medeltid. Huvudgårdar etab
leras på topografiskt dominerande lägen inom bosätt
ningarna. Med detta menas att de placeras på platser 
där tillträde och rörelse i bosättningarna kan överva
kas och kontrolleras, ofta på höjdlägen avskiljt från 
den övriga bebyggelsen och i anslutning till viktiga 
kommunikationslägen (till vångar och/eller betesmar
ker).

Inom Ystadsprojektet kunde ett generellt samband 
mellan runstenar, medeltida huvudgårdar och stenkyr
kor konstateras (Riddersporre 1989, s. 136; Anglert 
1995, s. 105). Liknande samband är kända från övriga 
Danmark. På Själland fanns ett rumsligt samband mel
lan kyrka och huvudgårdstomt (Andersen 1992). I Lis
bjerg utanför Århus på Jylland påträffades vid under
sökningar av marken kring stenkyrkan spår efter en 
inhägnad vikingatida-tidigmedeltida gårdsenhet (Jep
pesen & Madsen 1991, 1997). Denna bestod av ett 
flertal byggnadslämningar som var belägna intill häg- 
naden. Centralt på tomten, under den nuvarande sten
kyrkan som uppfördes under mitten av 1100-talet, 
påträffades spår efter en föregångare i trä. Dessutom 
var kyrkan/kyrkorna placerade på byns högsta punkt. 
Sambandet mellan kyrkor och huvudgårdstomter/ 
stormän framgår även i del andra sammanhang. Mats 
Anglert menar exempelvis att majoriteten av kyrkorna 
från äldre medeltid säkerligen ingått i ett stor- eller hu- 
vudgårdskomplex, där uppförandet kan relateras till 
ett omfattande jordägande. Det var alltså lokala stor
män som ofta framstod som initiativtagare till uppfö
randet och gynnare av kyrkorna (Anglert 1995, s. 
172). På detta sätt kan kyrkorna, i likhet med huvud
gårdarnas övriga prestigearkitektur (från vikingatida 
hallbyggnader till sten- och tegelarkitektur), betraktas

som en del av den iögonfallande konsumtionen. Hu
vudgårdarna hade också bosättningarnas största tof
ter, och därmed större andel av byns rättigheter.

Olika aspekter av denna typ av hierarki har kunnat 
iakttas i byarna längs med Västkustbanan. På de äldre 
kartorna från 1700-talet var gårdarna i byn Säby strax 
norr om Landskrona, belägna i två östvästligt oriente
rade parallella rader utmed en bygata (Kriig tk. Tho- 
masson 1999). Kyrkan låg separat ca 200 meter öster 
om de närmaste gårdslägena. Mellan gårdarna och kyr
kan fanns åkrar som benämndes ”tofter”. Kyrkan, som 
uppfördes i romansk stil under 1200-talet, var belägen 
på en av byns högsta platser. Under 1600-talet delas 
byns marker upp till följd av upprättandet av Säby la
dugård. Påträffandet av ett gårdsläge, varaktigt från 
1200-tal till 1500-tal på ladugårdens ägor strax väster 
om den tidigmoderna bytomten, påvisar att delningen 
även kom att innefatta delar av bytomten. Dessutom 
var ett större markavsnitt beläget strax söder om kyr
kan tillhörande ladugården. Utgår man från att något 
av det ekonomiska underlaget till ladugården kommit 
från ägande i Säby, så bör detta ha innefattat dels det 
nedlagda gårdsläget, dels markavsnittet söder om kyr
kan. Det senare kan tillsammans med kyrkan och toft- 
åkrarna ha utgjort en huvudgårdstomt i Säby. Denna 
skulle då ha omfattat en ca 127 500 m2 stor tomt. Reg
leringen av gårdsstrukturen och fixeringen av husläm
ningar på de äldsta kartornas gårdslägen kan genom de 
arkeologiska undersökningarna dateras till 1200-tal, 
dvs. samtidigt med kyrkans uppförande.

En liknande situation kan även skönjas i Nedre 
Glumslöv där kyrkan var belägen på en höjd avsides 
från den övriga bebyggelsen i byn. Intill kyrkan påträf
fades vid arkeologiska undersökningar huslämningar 
efter en gård som var samtida med uppförandet av 
kyrkobyggnaden, dvs. slutet av 1100-talet (Schmidt 
Sabo 2000). Lämningarna kan med andra ord ha ut
gjort en huvudgårdsanläggning som under loppet av 
medeltiden donerats till kyrkan och kommit att funge
ra som ärkebiskoplig skudgård. Däremot saknas kun
skap om när de övriga gårdslägena etablerats i byn.
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Bland de andra byarna inom Västkustbanans arbets
område återfinns kyrkor som haft liknande lokalise
ringar i Raus, Dagstorp och Södervidinge. Kyrkorna i 
Annelöv och Saxtorp låg i anslutning till gårdarna 
men i ena änden av de respektive bygatorna, och kon
trollerade därmed rörelserna inom samt till och från 
byn.

Gårdarna i Rya bildade i det äldre kartmaterialet 
en rak nordsydligt orienterad reglerad radby med en 
kvarn belägen invid Rydebäcken ca 400 meter sydost 
om bytomten (se Mogren 1998; Karlsson i tryck). Byn 
delades i princip mitt itu av vägen mot Vallåkra från 
den stora landsvägen mellan Helsingborg och Lands
krona. Vid korsningen mellan landsvägen och Vallå- 
kravägen (som trots sitt namn även passerade Rya), ca 
200 meter från byn, uppfördes av allt att döma ett ka
pell under mitten av 1400-talet. Det finns ett flertal 
indikationer på att byn kan ha haft en huvudgård. 
Mats Mogren menar att denna kan ha varit belägen 
längst i söder och omfattat gårdarna 1-3 på de äldre 
skifteskartorna. Stämmer Mogrens hypotes skulle det
ta ha inneburit att huvudgårdstomten både anslutit till 
vägarna och kontrollerat tillträdet till och från kapel
let och kvarnen. Den arkeologiska undersökningen 
kom att beröra de norra delarna av den tilltänkta hu
vudgårdstomten, och kunde påvisa en bebyggelseeta
blering under 1200-tal. Mogren har framfört hypote
sen att gårdslämningarna skulle kunna ha utgjort en 
perifer bebyggelse på denna tomt. En alternativ tolk
ning skulle också kunna vara att huvudgården under 
1200-talet, i likhet med många andra danska huvud
gårdar, splittrats och övergått i landbodrift (se Pors- 
mose 1988, s. 34Iff). Det som, förutom de arkeologis
ka lämningarna, talar för en sådan utveckling är att 
tegarna tillhörande gård nummer 1 och 2 så gott som 
alltid i det äldre kartmaterialet var belägna intill var
andra, däremot låg alltså gård nr 3:s ägor separerade 
från de övriga två. Delningen skulle i sådana fall en
dast betytt att gård nr 3 skapades i samband med en 
reglering under 1200-talet och att nr 1 och 2 delats 
först senare vilket också en karta från 1717 indikerar.

På ön Falster i nuvarande Danmark var 2/3 av byarna 
schematiskt upplagda med två rader av gårdar anting
en orienterade i nordsydlig eller östvästlig riktning på 
långsidorna av en rektangulär forteplats (Porsmose 
1988, s. 366). Vid arkeologiska undersökningar har 
man kunnat påvisa att bebyggelsen på de tidigare bo
platserna övergavs under 1200-talet, vilket indirekt 
även skulle datera regleringarna. Porsmose menar vi
dare att de reglerade bytomterna mestadels återfinns i 
områden där kronan och biskoparna hade betydande 
markinnehav och att det fanns ett samband mellan 
reglerade byar och solskifte.

Framväxten av territoriella avgränsningar
Fysiska avgränsningar i landskapet är visserligen kän
da från förhistorien. Bland annat från Östergötland 
och Öland finns exempel där stensträngssystem från 
järnålder format fägator mellan ensamgårdar, vilka in
dikerar att det funnits någon form av samarbete mel
lan de olika enheterna (Fallgren 1993; Pedersen &c 
Widgren 1998, s. 328; Riddersporre 1999). På Öland 
finns även exempel där järnåldersbosättningar organi
seras morfologiskt, så att ett antal mindre gårdar 
rumsligt anknyter till en större gårdsenhet (Fallgren 
1993). Men dessa utgjorde av allt att döma inga för- 
delningsinstrument för avgifter och kan därför inte 
tolkas som exponenter för ett samhälle som organise
rades på grundval av definierade territorier.

I det nordvästeuropeiska låglandsområdet samt på 
Jylland och Fyn, där det i högre utsträckning än i övriga 
Sydskandinavien har genomförts ytomfattande arkeo
logiska undersökningar, har det vid ett flertal tillfällen 
påträffats bosättningar med separat inhägnade gårds
tomter, även om det var absolut vanligast att boplatser
na saknade spår av gränsmarkeringar (se i Chapelot & 
Fossier 1985; Hvass 1988; Hedeager 1988, s. 131 ff; 
samt Hamerow 1995). Vissa av skillnaderna mellan de 
båda typerna kan mycket väl vara ett källkritiskt pro
blem inom arkeologin, då hägnader som varit konstru
erade av pinnar/risflätning/tångvallar/jordvallar/e.dyl. 
inte nödvändigtvis lämnar arkeologiskt iakttagbara
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spår efter sig, men likväl ändå alltid måste ha funnits 
kring odlade ytor (för att skydda grödorna från betes
djur). Likaledes kan frånvaro av lämningar mellan ob
serverade gårdsstrukturer tolkas som en form av grän
ser, och ur ett omvänt perspektiv kan enskilda gårdar i 
gruppbosättningar nästan alltid identifieras som ag- 
glomerationer av byggnadslämningar. Men i huvudsak 
så bör närvaro av olika former av definierade gränser 
förstås som en viktig och betydande markering inom 
boplatser.

Från Skåne finns det också ett par exempel på bo
sättningar från yngre järnålder med spår efter hägna- 
der och territoriella avgränsningar i Skåne. En av 
dessa härrör från Haglekulla i Östra Ljungby socken, 
nordvästra Skåne (Isendahl 1997). Undersökningen 
kom att beröra vad Isendahl bedömer vara ett gårdslä- 
ge, inte en bosättning i dess helhet. Dock förefaller 
byggnadslämningarnas rumsliga organisation och re
sultaten från 14C-dateringar peka på att lämningarna 
representerar två kronologiskt åtskilda gårdar. Stäm
mer denna hypotes, härrör den västra gårdsenheten 
från övergången mellan äldre och yngre järnålder, 
medan den östra kan dateras till vendeltid. Det är just 
det sistnämnda gårdsläget som har inhägnader i form 
av halvtakshus som vanligtvis var belägna utmed 
gårdsgränser. Denna typ av bebyggelse är känd från 
Jylland och Mørup strax utanför Vejle (Hvass 1988, s. 
82). Mørupsgården har daterats till folkvandringstid.

I Bjärred väster om Lund påträffades en byliknande 
boplats daterad till perioden vendel-vikingatid (Kriig 
& Pettersson 1997; Pettersson 2002). Bebyggelse
strukturen gav ett heterogent intryck. Under fas två 
fanns tre gårdsenheter vilka var för sig var olikt ar
rangerade och delvis separerade med grävda rännor 
och hägnader. Gårdarna bestod av treskeppiga lång
hus med tillhörande grophus. En av gårdarna definie
rades av två vinkelställda långhus, medan de övriga 
var belägna med långsidorna parallellt gentemot var
andra. Rännorna var oregelbundna och löpte genom 
bosättningen och anslöt till gårdarnas respektive hu
vudbyggnader. Ett fåtal rännor i de perifera delarna av

undersökningsområdet verkade avvika från detta möns
ter. Dessa var raka och korrelerade med långhusens 
orientering, men kan möjligen ansluta till byggnader 
som legat direkt utanför det undersökta området. Mot 
bakgrund av detta menar Kriig & Pettersson att rännor
na haft en dränerande funktion och har möjligen först i 
andra hand fungerat som gränsmarkeringar mellan de 
olika gårdarna (Kriig & Pettersson 1997, s. 167).

Vid undersökningar i Häljarps bytomt, väster om 
Landskrona, påträffades en boplats från sen vikinga
tid/tidig medeltid där det bl.a. framkom grävda rännor 
(Kriig & Thomasson 2000a). Undersökningsområdet 
var smalt och berörde lämningarna efter de troliga 
huvudbyggnaderna i två gårdar. Dessa båda var kring
gärdade av samtida grävda rännor. Den västra tomtens 
förmodade bredd kunde uppskattas till cirka 100 me
ter (fig. 11).

Den vikingatida-tidigmedeltida bebyggelsen i Särs- 
löv var kringgärdad dels av rännor, dels av nedgräv- 
ningar för mindre stolpar (Kriig & Thomasson 2000b). 
Gränsmarkeringarna fanns i de södra delarna av gårds
läget i anslutning till en bäck. Dessutom påträffades en 
ränna med parallella stolphål vars orientering avvek 
från de övriga bebyggelselämningarna. Denna tolkades 
som begränsningar av en väg som lett upp till gårdsläget 
från ett tilltänkt vad över vattendraget. Rännor från 
samma period har även påträffats på Fosie bytomt Mal
mö (Andersson 1994; Jönsson m.fl., 2000) och i Fjäl- 
kinge utanför Kristianstad (Edring 1997).

Vanligtvis kan dock grävda rännor kring gårdslägen 
dateras till tidig medeltid, framförallt till 1100-talet 
(Carelli 2001, s. 45ff). Den kvalitativa skillnaden gen
temot gränsmarkeringarna från de äldre perioderna 
kan belysas av två exempel. I Kyrkheddinge strax öster 
om Lund fanns de vikingatida och tidigmedeltida faser
na av gårdsbebyggelse på en relativt stor tomt med kva
dratisk form (Thomasson 1998). De påträffade bygg- 
nadslämningarna var spridda på tomten. Någon gång 
under perioden slutet av 1100-talet till början av 1200- 
talet förändras tomtens form varpå den minskas i stor
lek och antar en rektangulär form. Samtidigt anläggs 
två huvudbyggnader i vinkel, den ena i anslutning till 
och parallellt med det ena av tomtdikena.

En av gårdarna i Tårnby på ön Amager söder om 
Köpenhamn genomgår samma utveckling (Svart Kris
tiansen 1995). Under tidig medeltid fanns det inom 
den definierade gårdstomten inte några spår av bebyg
gelse. Detta tolkas som att undersökningsområdet var 
beläget i utkanten av en större kvadratisk tomt. Under 
1100-talet sker en förändring såtillvida att byggnader 
uppförs på tomten. Likaså förändras tomtformen från 
en större kvadratisk form till en mindre rektangulär.

87
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Farm sites in Häljarp on the map drawn for the storskifte enclosures, 
1791. From Kriig 8 Thomasson 2000a.

Liknande regleringar av gårdstomter skedde under 
1200-talet även i byn Önnerup utanför Lund (Petters
son 1996). Där kunde en samtida reglering av byns 
tomtstruktur konstateras på ett flertal platser inom 
byn. Samtidigt förändrades också bebyggelsens orga
nisation på de enskilda tomterna. De enskilda husläm
ningarna placerades i rät vinkel mot varandra runt en 
gårdsplan.

I Fosie framkom resterna av stolpbyggda vinkelställ- 
da byggnader i anslutning till tomtdefinierade rännor 
(Andersson 1994). Dessa överlagrades av huslämningar

från 1200-talet samt av ytterligare generationer av 
gränsrännor som bildade mindre och smalare tomter.

Bebyggelsen på Säby bytomt utanför Landskrona 
omorganiserades under perioden 1100- och 1200-tal 
(Kriig & Thomasson 1999). Men till skillnad från de 
övriga exemplen så definierades inte de enskilda 
gårdslägena av materiella spår efter hägnader eller di
ken. Bebyggelsen bestod under vikingatid av parallellt 
placerade stolpbyggda långhus. Under 1100-talet för
ändras byggnadsskicket och byggnaderna placerades i 
rät vinkel gentemot varandra. Först under loppet av
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Fig. 12. Gårdarnas förflyttning i Säby på grundval av storskifteskartan 
från 1782.

The movement of farms in Säby based on the map drawn for the 
storskifte enclosures from 1782.
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1200-talet reglerades tomtstrukturen varpå bebyggel
sen placerades på platserna för de tidigmoderna gårds- 
lägena (se fig. 12).

Territoriella markeringar i form av grävda diken 
förekommer dock tidigare i andra former av sociala 
miljöer. Redan vid etablerandet av staden Lund under 
900-talet förekom rännor som avgränsningar mellan 
olika stadstomter. Ett annat exempel utgörs av de 
danska vikingatida ringmursborgarna som var geome
triskt konstruerade med cirkelrunda vallar och vall
gravar (”diken”) med två korsande huvudgator i de

fyra väderstrecken (Andrén 1998, s. 156ff). De äldsta 
kyrkogårdarna i det medeltida Danmark var också 
kringgärdade av rännor varav de äldsta grävdes under 
slutet av 900-talet (i Lund) men blir vanligt förekom
mande under 1000- och 1100-talen (Staecker 1996; 
Carelli 2001, s. 43-47). Med tiden, under slutet av 
1100-talet och under 1200-talet, kringgärdades även 
städerna i dess helhet av grävda diken.

Gränsmarkeringarna runt tomter, kyrkogårdar och 
städer sammanfaller med landskapslagarnas definitioner 
av juridiska rum. I lagarna är straffen och bötesbeloppen
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för olika typer av straff graderade i förhållande till var 
botten begicks. När det gäller tomtgränserna, så var 
de även avgörande för brukarens andel av byns till
gångar och skyldigheter. Gränsmarkeringarna var med 

90 andra ord viktiga juridiska urkunder i det dagliga li
vet. Dikena är ofta tämligen grunda och smala ned- 
grävningar, med liten praktisk funktion som inhäg
nad. Visserligen kan man tänka sig att de komplette
rats med motsvarande parallell jordvall eller en icke 
arkeologiskt iakttagbar hägnad. Men proportionerna 
mellan arbetsinsats och praktisk användning överens
stämmer inte. Mot bakgrund av detta kan själva grä
vandet av rännor förstås som en del av ceremonierna 
för att avgränsningen skulle få juridisk legitimitet.

Åkrarnas morfologi och placering
Det finns en mängd olika förklaringar till åkerjordens 
fysiska belägenhet i förhållande till bebyggelsen. Emel
lertid tyder mycket på att en stor del av de vikingatida 
och tidigmedeltida åkerjordarna var placerade i direkt 
anslutning till respektive gård. I landskapslagarna kan 
det exempelvis skönjas en utveckling där åkrarna i de 
äldsta skikten nämns vara placerade i anslutning till de 
respektive gårdarna, på deras tofter, för att i de senare 
skikten nämnas såsom belägna utanför byarna i deras 
respektive vångar (Hoff 1998, s. 120f). Detta skulle ha 
inneburit att de enskilda gårdarnas ägor, åtminstone 
under vikingatid, var samlade, till skillnad från de 
medeltida byarnas tegskiftade åkrar där böndernas te
gar fanns spridda i vångarna. I flera fall har man också 
vid arkeologiska undersökningar av fossila åkersys
tem kunnat konstatera att den brukade jorden fanns 
samlad i anslutning till de olika gårdsenheterna (Pe
dersen & Widgren 1998, s. 277-305, 324-333; Fall
gren 1993). Det finns även enstaka exempel från Skå
ne där man invid gårdsenheter har påträffat samtida 
fossila åkrar, men dessa fynd är ännu för få för att an
ses representativa. Ett av dessa härrör hursomhelst 
från lämningarna efter en tidigvikingatida gård i Dags- 
torp (Becker 1999, s. 20ff, se fig. 15 nedan). Odlings
ytornas placering i förhållande till gårdens byggnader

och årderspårens riktningar i förhållande till en intil
liggande väg/stig talar för att dessa skall sättas i sam
band med gårdsläget.

Annette Hoff menar vidare att tofterna i oreglerade 
byar skulle kunna representera äldre vikingatida förhål
landen. Utifrån retrogressiva kartstudier av denna typ 
av byar så har hon kunnat visa att tofterna på dessa var 
betydligt större än de var i de reglerade byarna. Storle
ken på tofterna i de oreglerade byarna svarade areal
mässigt till behovet av åkermark för en gård under det 
aktuella tidsskedet. (Hoff 1998, s. 104ff). Den språkliga 
betydelsen av ”toft” har också tolkats vara ”åker invid 
gård” (Dahl 1942, s. 34). Den första generationen av 
stora kvadratiska med diken avgränsade tomter som är 
kända från ett flertal gruppbebyggelser kan ha innehål
lit gårdens individuellt brukade åkrar. Liknande struk
turer har funnit i byn Särslöv. Byn bestod i det äldsta 
kartmaterialet av ett flertal spridda gårdar, som mesta
dels var belägna i särhägnade inägomarker. Vid de arke
ologiska undersökningarna av de södra delarna av 
”Sönnertoft” kunde det konstateras att de södra de
larna av inhägnaden som finns markerad på kartan 
stämmer överens med hägnader som påträffades vid un
dersökningen. Detta antyder att inhägnaden kan ha va
rit jämngammal med den senvikingatida-tidigmedelti- 
da gården. Skulle detta antagande stämma så kan hela 
inhägnaden runt ”Sönnertoft” representera en enskilt 
ägd toft och gårdens samlade åker. Det skulle också 
kunna förklara varför flera av de andra gårdarna låg 
inom särhägnade områden och varför de bevarat sina 
toftnamn. Den västra och största gården i byn saknade 
däremot ett särhägnat område. Toftbenämningarna in
till gården ligger i Dagstorps och Särslövs sambrukade 
södra vång. Mot bakgrund av gårdens placering gente
mot den forna boplatsen i väster och att den var byns 
största förefaller det troligt att gårdens toft utgjort em
bryot till den södra vången (se fig. 13).

I Jyllandslagens äldre kronologiska skikt finns även 
nedteckningar om utlaende som fanns utanför toften. 
Detta kan tolkas som ursprunget till byarnas inägo
marker och de benämns i yngre skikt som åker (Hoff
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Brödertoft

Fosfatgrader

>199
100-199
45-99 Fig. 13. Karta över byarna Särslöv och Dagstorp med toftom- 

nämnanden och höga fosfatvärden. Källor: storskifteskartan 
över Dagstorp från 1803 (Erikson 1996) och Arrhenius fosfat
karta från 1943. Skala 1:15 000.

Map of the villages of Särslöv and Dagstorp with named tofts 
and high phosphate values. Sources: storskifte map of Dags- 
torp from 1803 (Erikson 1996) and Arrhenius's phosphate 
map from 1943. Scale 1:15,000.

Toften
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1998, s. 143). I de danska landskapslagarna finns även 
omnämnanden av ytterligare särjord som låg utanför 
de normala åkerstyckena. Denna kallas ornum och 
har tolkats som inhägnade markstycken som undan- 
hölls repning (Hoff 1998, s. 150; Hoff och Dahl 
(1942) har velat koppla ornumet till bönder som hade 
en maktställning).

Möjligen kan man relatera dessa olika omnämnanden 
till fynd av fossila åkermiljöer. Ett exempel utgör fyn
den vid Borup Riis på Själland. Där har man påträffat 
en mängd avlånga stenomgärdade åkerparceller utan
för tofterna (Porsmose 1988, s 278ff). Dessa kan 
mycket väl utgöra resterna av det s.k. utlaende. Dater
ingen av åkrarna i Borup Riis till perioden 700-1000
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har kraftigt ifrågasatts. Det finns bland forskarna en 
enighet om att Borup etablerats senare. Vissa har före
slagit en datering till 900-tal medan andra har velat 
datera platsen så sent som kring år 1400 (se diskussion 
i Riddersporre 1995, s. 66). Hoff menar att Borup Riis 
borde kunna hänföras till tidig medeltid (Hoff 1998, 
s.l70ff) medan Porsmose framhåller perioden 900- 
1200 (Porsmose 1988, s. 283). Liknande områden, 
dock ej undersökta i samma omfattning, återfinns på 
Kungsmarken, strax öster om Lund (Riddersporre 
1995, s. 66, daterade till perioden 1000-1100-tal), 
samt i Lindholm Høje vid Ålborg på Jylland (Porsmo- 
se 1988, s. 280f; daterade till sen vikingatid).

På flera platser har man även funnit rester av s.k. 
Celtic fields, vilka karakteriseras av små hägnade kva
dratiska jordstycken (Hedeager 1988; Pedersen & 
Widgren 1998). I Skandinavien har denna åkerform 
huvudsakligen daterats till äldre järnålder. Denna typ 
av åkersystem är även kända från de äldsta tyska land
skapslagarna från 600- och 700-talen (Hoff 1998, s. 
208), och från fossila åkersystem i norra Europa och 
på de Brittiska öarna (Chapelot & Fossier 1985, s. 
173). Enligt dessa källor utgjorde de blockaktiga åker
parcellerna privathägnade ytor i ett individuellt base
rat odlingssystem. Förekomsten av denna typ av åkrar 
visar att gårdarna inte hade stora sammanhållna fält. 
Driften baserades snarare på många små utspridda 
och särhägnade, men mer intensivt brukade och göds
lade åkrar. Troligen försvann denna åkertyp i sam
band med plogens införande.

Även om man i de skilda källorna kan se olika od
lingssystem, stora sammanhållna fält eller små och 
spridda åkrar, så är båda ett uttryck för att produktio
nen organiserades separat per gård. Detta styrks av 
bestämmelser i danska, svenska och tyska landskaps
lagar där det fanns individuell hägnadsplikt för varje 
bonde (Hoff 1998, s. 174ff), inte kollektiv som i det 
senare tegskiftade rotationsbruket. I Europa finns ned
slag av samma utveckling, från individuellt brukade 
åkersystem till samfällt nyttjade öppna fält (Rösener 
1992, s. 47ff; Fallgren 1993).

Bosättningarnas beståndsdelar - gårdarna 
och husen
I flera av de nordiska landskapslagarna anges normer 
för hur många och vilka byggnader det skulle finnas på 
gårdarna (Hoff 1998, s. 44ff). Efter uppförandet av kyr
ka skulle bönderna i den västgötska lagsagan sörja för 
att prästgården bestod av fyra byggnader, medan mot
svarande gård i de södermanländska, västmannaländ- 
ska och uppländska lagsagorna skulle bestå av sju bygg
nader. Land borna i Östergötland hade förutom stugan 
rätt till tre ekonomibyggnader. I flera andra passager i 
lagarna, även i de frankiska, brittiska och irländska 
motsvarigheterna, nämns antalet byggnader dess place
ring och funktion samt ibland även konstruktion och 
inredning. Utifrån jämförelser mellan de skriftliga utsa
gorna i landskapslagarna och arkeologiska undersök
ningar av vikingatida boplatser har Annette Hoff för
sökt att koppla samman benämningar med husplaner, 
för att på detta sätt skapa en idealbild av en vikingatida 
gård (se fig. 14) (Hoff 1998, s. 81 ff).

Denna bygger på iakttagelser i ett normativt lag
material från medeltid som antas vara representativt 
för perioden 900-1250 e.Kr. De arkeologiska iaktta
gelserna baseras på material från de storskaliga un
dersökningarna av vikingatida boplatser på Jylland. 
Jämförelserna bygger således på ett material nedskri
vet under högmedeltid och ett selektivt arkeologiskt 
material som representerar bebyggelse som övergavs 
tvåhundra år tidigare. Trots detta utgör Hoffs försök 
till tecknande av en vikingatida idealgård en viktig ut
gångspunkt och ett jämförelseobjekt för vidare krono
logiska och rumsliga sammanhang. Genom att förstå 
de olika byggnadernas funktion och sociala kontext 
som delar av en helhet, så kan variationer tolkas som 
aktiva val och kompromisser i mycket mer komplexa 
sammanhang.

Hoff identifierar flera byggnader i lagtexterna och 
kopplar dessa via beskrivningar av utformning och 
konstruktion till vikingatida huskonstruktioner. Det 
huvudsakliga bostadshuset, salshuset eller eldhuset, 
beskrivs i materialet såsom endast varande bostad,
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Fig. 14. Olika byggnader från en vikingatida gård i Vor
basse anknutna till de danska landskapslagarna bygg- 
nadsbeteckningar. Från Hoff 1998, s. 82 fig. 5.

Different buildings from a Viking Age farm in Vorbas- 
se linked to the designations of buildings in the Da
nish provincial laws. From Hoff 1998, p. 82, fig. 5.

inte som en kombination av man- och fähus. Av övriga 
bostadshus nämnder de danska lagarna bodar och 
kotzcet som beboddes av fattiga familjer som gårdssä- 
tar, lösingar och trälar. I några av beskrivningarna 
uppges dessa vara nedgrävda och risflätade vilket Hoff 
relaterar till det som i arkeologisk terminologi brukar 
benämnas grophus. Denna typ av byggnad fungerade 
även som vä vstuga. Övriga byggnader som nämns är 
stolplador vilka var takförsedda mindre byggnader i 
vilka hö och halm förvarades, lador, svinstior, fähus 
och stall. Dessutom fanns smedjor och andra verk
stadshus. Den idealgård som framträder i mötet mel
lan de normativa landskapslagarna och de vikingatida 
gårdarna från Jylland är alltså relativt stora, självför
sörjande och socialt segregerade enheter.

Byggnadernas placering på gården
Under vikingatiden kännetecknades gårdarna av en 
löst grupperad bebyggelse (Carelli 2001, s. 52; Ha- 
merow 1995; Hvass 1988). Gårdens olika byggnader 
bestod av treskeppiga långhus med anslutande mindre 
byggnader i form av bodar (grophus) och ekonomi
byggnader. I princip kan man urskilja två olika typer 
av grupperingar. Dels gårdar där bostadshuset låg cen
tralt på tomten med de övriga byggnaderna belägna 
längs med gårdshägnet, dels gårdar med två mot var
andra stående och parallellt orienterade treskeppiga 
byggnader. Den förstnämnda gårdstypen har främst 
påträffats i de jylländska materialen. I Skåne framträ
der mestadels den andra gårdstypen.

Vid undersökningar inför byggandet av Västkust
banan framkom en folkvandringstida gård strax norr 
om Saxtorp (Artursson 2000). Denna bestod av paral
lellt ställda treskeppiga långhus med konvexa långsi
dor. En samtida liknande gårdsstruktur har även fram
kommit i Dösjebro (Grønnegård 2000). I anslutning 
till de parallellt liggande treskeppiga långhusen fram
kom dock ett flertal grophus. De vendeltida bosätt
ningarna hade ett liknande arrangemang.

De två äldsta gårdarna i Dagstorp (gård I och II), da
terade till perioden folkvandringstid/vendeltid, bestod
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Farm V:a in Dagstorp. After Becker 1999, fig. 19.
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av parallellt belägna östvästligt orienterade stolbyggda 
hus (Becker 1999). I anslutning till en av dessa fram
kom även ett grophus. Under den följande bebyggelse
fasen, daterad till vendeltid, påträffades byggnadsläm- 
ningar som bestod av östvästligt orienterade stolphus 
som mestadels varit belägna med gavlarna mot varand
ra. I den östra delen av gårdsläget fanns dessutom ett 
parallellt beläget stolphus tillsammans med fem grop
hus söder om den förmodade huvudbyggnaden. På 
den östra delen fanns dels ett stolpbyggt hus, dels od
lingsytor. Gården delades av ett nordsydligt orienterat 
vägstråk (se fig. 15).

Strax öster om byn Hilleshög påträffades de äldsta 
spåren efter en förmodad L-formad gårdsanläggning 
(Strömberg & Thörn Phil 2000). Denna bestod av två 
stolpbyggda långhus med konvexa långsidor.

Vad gäller Danmark som helhet har Nils Engberg 
tecknat ett scenario där gården genomgår en kronolo
gisk typutveckling från vikingatid till medeltid (Engberg 
1992). Engberg menar att gården under tidig medeltid 
bestod av utan ordning placerade byggnader och att de 
såväl till antal byggnader som till storlek på gårdstomt, 
var mindre än de vikingatida föregångarna. Under hög
medeltid antar bebyggelsen ett fastare arrangemang där 
husen anordnas till T-formade gårdar. Först under 
1300- och 1400-talen uppfördes de första tre och fyr- 
längade gårdarna. Peter Carelli har konstaterat att ut
vecklingen av gården ledde till en sluten fyrlängad en
het, en strävan att samla byggnaderna i form av längor 
kring en öppen gårdsplats (Carelli 2001, s. 53f). Men 
till skillnad från Engberg vill Carelli tidigarelägga de tre 
och fyrlängade gårdarnas etablering till 1100- och 
1200-talen. Under loppet av den tidiga medeltiden 
fanns med andra ord en mängd olika samtida gårds- 
morfologier. Redan under vikingatid uppträder den två- 
längade L-formade gården, i Skåne finns den bl.a. före
trädd i Filborna (Söderberg 1997). Mot slutet av 1100- 
talet var typen, åtminstone i de sydvästra delarna av 
Skåne, vanligt förekommande och fanns representerad i 
Fosie (Andersson 1994), Kyrkheddinge (Thomasson 
1998), Hjärup (Larsson 1995), Önnerup (Pettersson
1996) och Säby (Kriig & Thomasson 1999). Under 
samma period förekom även den T-formade gården, vil
ken fanns i Käglinge (Kling 1992) men även på andra 
håll i det medeltida Danmark (se i Carelli 2001, s. 52ff).
I Skåne lever även äldre bebyggelsestrukturer kvar. På 
flera platser består gårdarna av enstaka flerfunktionella 
långhus med enstaka eller inga tillhörande mindre 
byggnader. Denna typ har framkommit i den äldsta be
byggelsefasen i Tuna på Ven (Löfgren 1993), i Ödåkra 
och i Väla (Söderberg 1994). Huslämningarna på dessa 
platser har daterats till perioden 1200- tal till 1300-tal.

De tre och fyrlängade gårdarna introduceras under 
högmedeltid (Carelli 2001, s. 55f). Arkeologiska un
dersökningar i Övre Glumslöv kunde påvisa spår av 
en glest grupperad trelängad gård (Schmidt Sabo
2000). Liknande gårdar har även kunnat undersökas i 
Hjärup (Larsson 1995) och i Filborna (Söderberg
1997) liksom i Tårnby på Själland (Dall Mahler 1994, 
s. 65). De äldsta exemplen på fyrlängade gårdar har 
tidigare förlagts till 1300- och 1400-talen. Men vid 
utgrävningar i Ilstorp i de centrala delarna av södra 
Skåne påträffades resterna efter en fyrlängad gård som 
kunde dateras till 1200-talet (Tesch 1996). I det äldsta 
kartmaterialet inom Västkustbanans utredningsområ- 
de var samtliga gårdar under 1700-talet helt kring
byggda (Erikson 1996).

Av dessa gårdstyper framstår organiseringen kring 
en öppen gårdsplats vara den huvudsakliga principen i 
utvecklingen. Detta innebär att åtminstone tre- och 
fyrlängade gårdar måste betraktas som likartade typer 
och organisationsstrukturer. Därmed framstår den se
nare vikingatiden, genom introduktionen av L-forma
de gårdstyper fram till åtminstone 1300-tal då tre- och 
fyrlängade gårdar verkar vara allenarådande, som en 
övergångsfas. Utvecklingen innebar även att antalet 
byggnader på gårdarna var färre efter tidig medeltid.

Olika typer av byggnader
Byggnadernas utformning är på samma sätt som land
skapen, byarna och gårdarna medierade av de samhäl
leliga relationerna, produktionen, landskapets egen
skaper, klimatet och historien. Men kanske var det 
bostaden eller husen som konstituerade den viktigaste 
identifikationsformen för individerna. Inom arkeolo
gin har naturligen störst vikt fästs vid de bevarade 
lämningarna av forna byggnader, dvs. deras respektive 
konstruktion. Därefter har dessa relaterats till funk
tion och andra sociala aspekter. I huvudsak används 
takbärande element som huvudparametrar vid typin
delningarna. Inom etnologi och arkitektur har mer 
uppmärksamhet fokuserats kring väggkonstruktioner 
och planformer (se Werne 1994), även om detta till del
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också begagnas inom arkeologin. I Hoffs rekonstruk
tion av en vikingatida idealgård framgick att byggna
dernas konstruktion till viss del även anpassades efter 
sociala förhållanden. Detta innebar exempelvis att trå
larna kunde bo i grophusen eller i mindre angränsande 
byggnader. Likväl var konstruktionerna av verkstäder, 
lador m.m. anpassade till respektive funktion. Uppfö
randet av byggnader, dvs. deras konstruktion, material 
och arkitektoniska utformning, förhöll sig således till 
sociala förhållanden (eftersom utformningen av sub
sistensproduktionen är att betrakta som en sådan). 
Arkitekten Finn Werne menar exempelvis att bygg
nadskulturen utvecklas ur ett "oskiljbart komplex av 
sociala och rumsliga fenomen” (a.a., s. 46). Ur dessa 
aspekter utgör de arkeologiska lämningarna, ofta en
dast bestående av nedgrävningar för de takbärande 
konstruktionerna, även vittnesbörder kring sociala 
förhållanden. Förändringar av konstruktionerna bör i 
enlighet med detta förstås som förändringar av de so
ciala förhållandena.

De yttre begränsningarna
Den danske arkeologen Hans Skov har vid en genom
gång av 171 lokaliteter daterade till perioden 800- 
1200 e.Kr., belägna i nuvarande Danmark och de 
skånska landskapen, identifierat elva olika hustyper 
(Skov 1994). Typologiseringen är främst utarbetad ut
ifrån analyser av de takbärande konstruktionerna (se 
fig. 16).

Med treskeppiga hus menas byggnader med parvist 
ställda inre takbärande stolpar, med tvåskeppiga 
byggnader menas att takets ryggås bärs av en inre rad 
av stolpar belägna mitt i husets längdriktning. De en- 
skeppiga husen karakteriseras således av att de takbä
rande elementen finns i byggnadernas väggar, som på 
detta vis bär hela takets vikt. Byggnaderna med ut
skjutande takpartier avviker något från principerna 
för den typologiska indelningen, eftersom de huvud
sakliga takbärande konstruktionerna antingen varit 
en eller tvåskeppiga. Syllstenshusen definierar Skov 
som byggnader där de takbärande stolparna vilar på

stenar. Grophusen karakteriseras av att delar av eller 
hela golvpartiet är nedgrävt i marken. Ofta framkom
mer även spår efter stolpar i husets båda gavlar vilka 
troligen burit takets ryggås. Stolpladorna består av 
fyra stolpar som tillsammans bildar en kvadrat vars 
funktion enligt Skov är höljd i dunkel. Såväl Hoff (se 
ovan) som Chapelot och Fossier (1985, s. 111) menar 
att denna typ av byggnader fungerat som spannmåls
magasin. Förutom typer som haft fyra takbärande 
stolpar förekommer exempel där konstruktionen be
stått av upp till tolv stolpar.

Peter Carelli har delat in Skovs olika hustyper i två 
kronologiskt separerade byggnadstraditioner (Carelli 
2001, s. 49ff). Till den äldre vikingatida byggnadstra
ditionen hörde samtliga treskeppiga byggnadstyper 
samt grophusen. Denna byggnadstradition kan dock 
föras längre tillbaka i tiden. De huvudsakliga huskon
struktionerna undér perioden folkvandringstid till vi
kingatid bestod nämligen av treskeppiga långhus i 
kombination med grophus, mera sällan kombinerade 
med stolplador (Hvass 1988, s. 70ff; Skov 1984; Cha
pelot & Fossier 1985, s. 72ff). De treskeppiga långhu
sen förekom i princip från äldre bronsålder och fort
satte att på vissa platser existera under medeltid. Suc
cessivt under den yngre järnåldern började de treskep
piga långhusen att uppföras med konvexa väggar för 
att bli dominerande under vikingatiden. Grophusen 
var enligt Skov vanligast under 900-talet, även om de 
förekommer under tidig- och högmedeltid. Under lop
pet av den yngre järnåldern introduceras gradvis de 
treskeppiga långhusen med raka långsidor och med 
yttre takstödjande stolpar (s.k. träliar). I Tyskland fö
rekommer treskeppiga långhus med yttre takstödjande 
stolpar redan under 600-talet. Under 700-talet fanns 
typen också i de södra delarna av Jylland men före
kom på flest platser kring år 1000 (Skov 1984). Bygg
nader med konvexa långsidor och yttre takbärande 
stolpar introduceras under slutet av 900-talet och för
svinner vid 1100-talets början. Carelli menar att dessa 
byggnadstyper dominerade under 1000-talet men att 
de minskade i förhållande till andra byggnadstyper
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Treskeppigt hus 
med konvexa väggar

Treskeppigt hus 
med raka väggar

Hus med yttre träilar 
och raka långväggar

Hus med yttre träliar
och konvexa långväggar (Trelleborgshus)

Enskeppigt hus med konvexa långväggar 
och jordgrävda väggstolpar

Enskeppigt hus med raka långväggar 
och jordgrävda väggstolpar

Tvåskeppigt hus

Utskjutshus

Syllstenshus

Grophus

Stolphus

Fig. 16. Den kronologiska fördelningen av olika hustyper i Danmark 
och Skånelandskapen under perioden 800-1200 e. Kr. Efter Skov 
1994, figur 10.

Chronological distribution of different house types in Denmark and 
the former Danish provinces of Sweden in the period 800-1200 AD. 
After Skov 1994, fig. 10.
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under 1000-talets senare del och var i princip försvun
na omkring år 1100 (Carelli 2001, s. 49ff).

Den yngre medeltida byggnadstraditionen före
träddes enligt Carelli av samtliga enskeppiga typer, 
hus med utskjutande takparti, samt byggnader med 
sylistensfundament. De enskeppiga stolpburna typer
na förekom visserligen även under vikingatiden, men 
Carelli menar att de var dominerande under 1100-ta- 
let och därför bör karakteriseras som medeltida bygg
nadstyper. Det bör dock påpekas att enskeppiga bygg
nader med konvexa väggar genom dess skeppsform

snarare anknyter till en vikingatida byggnadstradition 
än en medeltida.

Vid en undersökning av byggnadskulturen i Skåne, 
Halland, Blekinge och Själland med öar under perio
den 1200 till 1650, kunde Henriette Rensbro konsta
tera att de enskeppiga byggnaderna med raka väggar 
och jordgrävda stolpar förekom och var generellt sett 
den vanligaste typen (Rensbro 1998, s. 65ff). Hon 
skiljer emellertid mellan två olika grupperingar, dels 
de som hade parvist belägna stolpar i väggarna, s.k. 
protokorsvirke, dels de utan som benämns ”enskeppig
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takremskonstruktion”. Protokorsvirkeskonstruktion 
var enligt Rensbro en överföring av det treskeppiga 
långhusets mittskepp. I protokorsvirket är de olika 
stolpparen sammanbundna med en tvärsgående tak
bjälke, medan de nedgrävda stolparna stabiliserade 
konstruktionen i längdled. Introduktionen av sylisten 
som fundament för en byggnad förutsatte att konstruk
tionen även sammanbands i längdriktningen av fotträ/ 
träsyll och/eller lösholt. Det finns emellertid exempel 
där de takbärande stolparna har grävts ner trots att det 
funnits såväl fotträ/träsyll som sylisten (Augustsson 
1998, s. 87f), vilket innebär att förekomst av jordgräv- 
da stolpar i en protokorsvirkeskonstruktion således inte 
behöver exkludera förekomst av sylisten och fotträ/syll- 
sten. Rensbro menar utifrån detta att det enda som 
skiljde ”protokorsvirket” från korsvirket var förekomst 
av träsyll/fotträ, vilket betyder att korsvirkeshusen ut
vecklats från protokorsvirket. De olika konstruktione
rna bör även betraktas som olika varianter av enskeppi- 
ga byggnader. De enskeppiga ”takremsbyggnaderna” 
var emellertid en medeltida innovation som försvann 
under loppet av 1600-talet. Dessa hade en annan upp- 
byggnadsteknik där taket vilade på en langsgående bjäl
ke som samtidigt höll samman väggstolparna. Den tvär
gående bjälken var antingen fastsatt i den överliggande 
bjälken eller i taksparrarna.

Vid Skovs inventering framkom att endast 33 hus
lämningar med syllstensfundament hade dokumente
rats, varav de äldsta hade daterats till andra halvan av 
1000-talet, men där lejonparten kunde hänföras till 
det efterföljande seklet (Skov 1994). Under samma se
kel var typen väl utspridd i de norra delarna av Tysk
land (Rösener 1995, s. 67ff), men undersökningar i de 
östra delarna av det gammaldanska området såväl 
som på Jylland har dock kunnat påvisa att sylisten 
som byggnadsfundament fick sin huvudsakliga sprid
ning under 1300- och 1400-talen (Rensbro 1998; 
Thomasson 1996; Foged Klemensen 1999 (från och 
med 1400-talet förbjöds jordgrävda stolpar)). Byggna
derna med utskjutande takpartier var kända i sydväs
tra Jylland redan under mitten av 1000-talet men var 
enligt Skovs undersökning vanligast under 1100-talet 
(Skov 1994). Det är dock problematiskt att med sam
ma kriterier som för övriga definiera denna kategori 
som en självständig typ. Dels kan det vara svårt att 
skilja det utskjutande takpartiet från yttre takbärande 
stolpar eller skråsträvor. Byggnader med utskjutande 
takpartier på båda långsidorna kan även vara svåra att 
skilja från treskeppiga långhus. Dels kan de respektive 
byggnadernas huvudsakliga takbärande konstruktion 
vara såväl en som tvåskeppiga. Enskeppiga byggnader 
med utskjutande tak kan även ha utgjort embryot till

de västdanska högremshusen. De äldsta nedslagen av 
denna typ har daterats till perioden 1300- och 1400- 
tal (Foged Klemensen 1999, s. 34).

De tvåskeppiga byggnaderna beskriver Carelli som 
en mellantyp då dessa förekommer under såväl viking
atid som medeltidens två första århundraden (Carelli 
2001, s. 50). Konstruktionen, som förutsätter att den 
langsgående raden av stolpar burit en takås, förekom
mer fram i modern tid. Rensbro menar att typen under 
vikingatid fungerat som ekonomibyggnader eftersom 
bredden mellan väggstolparna kunde göras betydligt 
större än vad som var fallet med andra byggnadstyper 
(Rensbro 1998, s. 25ff). Under medeltiden finns dock 
exempel där denna typ innehållit såväl bostad som 
ekonomifunktioner. Mot bakgrund av dessa iakttagel
ser bör de tvåskeppiga byggnaderna betraktas som en 
del av det medeltida byggnadsskicket.

Detaljernas variationer
På regional nivå skiljer sig givetvis de rumsliga och 
kronologiska utbredningarna av de olika hustyperna 
från de mer generella iakttagelserna i det gammaldans
ka området som helhet. I förhållande till det som angi
vits ovan verkar de tvåskeppiga byggnaderna i västra 
Skåne i huvudsak ha varit förekommande under tidig 
medeltid (se tab. 9 och bilaga). Under hög- och senme
deltid dominerade de enskeppiga stolpburna byggna
derna, medan hus fundamenterade på sylisten i huvud
sak introduceras under högmedeltid men blir domine
rande först under eftermedeltid. Den vanligast doku
menterade hustypen i materialet som daterats till yng
re järnålder är grophusen. Detta beror till stor del på 
att de undersökta ytorna under perioden fram till 
1970-talet mestadels var små varpå grophusen var de 
mest iögonfallande lämningarna. I samband med de 
stora infrastrukturella satsningarna och städernas ex
pansion under 1970-talet utfördes omfattande mat- 
jordsavbaningar utan att arkeologisk personal var när
varande, varpå dumprar och grävmaskiner förstörde 
spåren efter mindre nedgrävningar som stolphål. De 
huvudsakliga byggnadstyperna förefaller dock utifrån



By bildningen bönderna

Typ FVT VE VE/VT VT TM HM SM R Summa

Treskeppiga långhus 34/32 % 28/26 % 40/37 % 2/1,8 % 3/2,8 % 107/99,6%

Grophus 11/3,8% 47/16% 20/7 % 213/73% 1/0,3% 292/100,1 %

Stolplada 2/20 % 1/10% 4/40 % 2/20 % 1/10% 10/100%

Enskeppiga hus 1/2% 6/12% 6/12% 21/42% 11/22% 5/10% 50/100%

Tvåskeppiga hus 1/5,2% 1/5,2% 14/74% 2/10,5% 1/5,2% 19/100,1 %

Syllstenshus 1/2,4% 10/24% 5/12% 25/61 % 41/99,4%

Källare 2/50 % 2/50 % 4/100%

Övriga 1/12,5% 4/50 % 2/25 % 1/12,5% 8/100%

Summa 49/9,2 % 77/14,5% 20/3,8 % 264/50 % 30/5,6 % 39/7,3 % 19/3,6% 33/6,2 % 531/100,2%

Tabell 9. Fördelning av hustyper (antal samt andel av respektive hus
typ) daterade till perioden folkvandringstid till renässans framkomna 
i Luggude, Rönneberga, Onsjö, Flarjager, Frosta, Torna och Bara hära
der i Skåne (se bilaga). FVT = folkvandringstid, VE = vendeltid, VT = 
vikingatid, TM = tidig medeltid, HM = högmedeltid, SM = senmedel
tid och R = renässans. Statistiken vad gäller stolpbyggda hus bygger 
på rapporterade undersökningar som utfördes efter!980. När det gäl
ler grophus har samtliga rapporterade undersökningar tagits med i 
beräkningen.

Distribution of house types (number and proportion of each type) 
dated to the period from the Migration Period to the Renaissance ex
cavated in the hundreds of Luggude, Rönneberga, Onsjö, Harjager, 
Frosta, Torna and Bara in Skåne (see appendix). FVT = Migration Pe
riod, VE = Vendel Period, VT = Viking Age, TM = Early Middle Ages, 
HM = High Middle Ages, SM = Late Middle Ages and R = Renaissan
ce. The statistics for post-built houses are based on reported excava
tions conducted after 1980. For pit-houses, all the reported excava
tions have been included in the calculation.

99

moderna undersökningar ha varit treskeppiga långhus 
kombinerade med grophus. I enstaka fall har även 
stolplador påträffats, dock verkar de ha varit mindre 
förekommande än i det övriga Danmark.

Inom de områden där det gjorts arkeologiska under
sökningar i de västra häraderna av Skåne var lämningar 
efter folkvandringstida treskeppiga byggnader väl 
spridda (se fig. 17). Med enstaka undantag hade typen 
samma spridning under hela den yngre järnåldern. 
Även de medeltida treskeppiga byggnaderna fanns på 
samma platser som de äldre föregångarna. Folkvand
ringstida grophus förekom dock endast i de centrala 
delarna av Har jagers härad, men under loppet av ven
deltid fanns de även spridda i de angränsande härade
rna. Grophusen var som mest spridda, såväl rumsligt 
som kvantitativt, under vikingatid då de förekom i sto
ra mängder i hela området. Jämför man platser där det

framkommit lämningar efter treskeppiga byggnader 
och grophus förekom fler skillnader mellan de olika 
tidsperioderna. På tolv platser där det har påträffats 
spår efter folkvandringstida långhus, har det vid fyra 
tillfällen även har dokumenterats grophus. På tretton 
platser har det framkommit vendeltida långhus, fanns 
grophus på fem av dessa. Samma siffror för vikingatid 
är sjutton platser med långhus varav det på åtta av 
dessa även fanns grophus. Detta innebär att andelen 
boplatser med grophus ökade under loppet av den 
yngre järnåldern. Men även att det på långt ifrån alla 
gårdar under yngre järnålder förekom grophus. Detta 
är med andra ord en skillnad gentemot den vikingati
da idealgård som skisserats av Annette Hoff.

De äldsta spåren efter tvåskeppiga byggnader har da
terats till vendeltid respektive vikingatid, och utgörs av 
lämningar efter två hus påträffade i de centrala delarna
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Fig. 17. Den kronologiska och rumsliga fördelningen av olika bygg- 
nadskonstruktioner på platser undersökta i Luggude, Rönneberga, 
Onsjö, Harjager, Frosta, Torna och Bara härader i Skåne. A. Treskeppi- 
ga långhus och grophus, B. Tvåskeppiga hus, C. Enskeppiga hus samt 
D. Byggnader med syllstensfundament. Skala 1:600 000.

Chronological and spatial distribution of different building structures 
on sites excavated in the hundreds of Luggude, Rönneberga, Onsjö, 
Harjager, Frosta, Torna and Bara in Skåne. A. Three-aisled long-hou
ses and pit-houses, B. Two-aisled houses, C. One-aisled houses, D. 
Buildings with sill-stone foundations. Scale 1:600,000.
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A Treskeppiga hus vendeltid

1 I Treskeppiga hus folkvandringstid 

• Grophus vikingatid
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■ Grophus folkvandringstid

Samtliga undersökta huslämningar
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ildningen och

av Harjagers härad. På sammanlagt nio platser har det 
framkommit spår efter tidigmedeltida byggnader av 
samma typ. Dessa är väl spridda inom de områden där 
det gjorts arkeologiska undersökningar. Tvåskeppiga 
byggnadslämningar daterade till de nästföljande peri
oderna finns belagda från samma områden, vilket in- 
dikerar att typen hade sin huvudsakliga spridning un
der den tidiga medeltiden.

Lämningar efter enskeppiga hus daterade till vi
kingatid och tidig medeltid har dokumenterats på fem 
platser i Harjagers, Torna och Bara härader. Lämning
ar som daterats till högmedeltid förekommer på tolv 
platser som även är belägna i Rönneberga och Luggu- 
de härader. Av de lämningar som daterats till senme
deltid, så fanns bara en på en annan plats än där typen 
redan funnits under högmedeltid. Detta påvisar att 
den enskeppiga stolpburna konstruktionen hade en 
relativt kraftig kvantitativ och rumslig spridning under 
loppet av denna period. Den rumsliga fördelningen av 
syllstensfundament daterade till perioden högmedel
tid-renässans sammanfaller i princip med spridningen 
av de enskeppiga husen. Lämningarna efter de äldsta 
syllstensfundamenten finns alltså utbredda inom hela 
det undersökta området, vilket tyder på en hastig eta
blering av tekniken. Detta bör givetvis vara beroende 
på att, som beskrivits tidigare och eftersom de fanns 
på samma platser, det inte fanns så stora skillnader 
mellan korsvirkesteknik och ”protokorsvirke”.

Variationer, innovationer och tradition - exemplet 
Kyrkheddinge
Många olika hustyper samverkar således inom samma 
region och ibland på samma plats. Dessutom finns en 
tendens att typerna lever kvar på platsen trots att nya 
konstruktioner tagits i bruk. Detta kan illustreras ge
nom utvecklingen av ett gårdsläge beläget i Kyrkhed
dinge sydöst om Lund (Thomasson 1998). Under den 
senare delen av vikingatid bestod bebyggelsen av ett tre- 
skeppigt långhus kompletterat av två grophus. Strax 
söder om långhuset framkom nedgrävningar till stolpar 
som troligen härrört från två stycken yngre enskeppiga

långhus med konvexa långsidor. Under den tidiga 
medeltiden fanns flera byggnader på gården bestående 
av ett tvåskeppigt hus samt tre mindre anslutande bygg
nader. Det förstnämnda var indelat i två utrymmen. Det 
västra, som utgjorde ca en tredjedel av husets yta, hade 
haft jordgrävda takbärande stolpar i väggarna och hade 
därmed varit enskeppigt. Den förmodade mellanväggen 
markerades av en grund ränna, vilken kan ha utgjort 
nedgravning för en träsyll. Vidare påträffades resterna 
av vad som kan tolkas som golvlager och en härd belä
gen intill den södra väggen. Rummet har således med all 
sannolikhet fungerat som ett bostadsutrymme. Strax 
utanför rummets norra och södra väggar fanns dess
utom rännor vilka troligen syftat till att fånga upp tak
dropp. Den östra rumsenheten, som utgjorde två tredje
delar av husets yta, hade en tvåskeppig stolpburen 
konstruktion. Invid den östra gavelväggen påträffades 
en ränna, vilken i likhet med mellanväggen, kan ha ut
gjort en nedgravning för träsyll. Strax söder om och i 
rät vinkel mot den föregående påträffades resterna av 
en mindre byggnad. Denna bestod av grävda rännor i 
vilka det framkom förkolnade rester efter trästockar, 
vilket antyder att den varit uppförd på träsyll/fotträ. I 
de norra och östra delarna av undersökningsområdet 
framkom lämningarna efter två byggnader som delvis 
varit nedgrävda. De skiljde sig mot vikingatida grop
hus genom form, konstruktion och storlek.

Vid ingången till, 1200-talet förändrades såväl går
dens organisation som byggnadernas konstruktioner. I 

de norra delarna av undersökningsområdet uppfördes 
ett enskeppigt östvästligt orienterat stolpburet hus med 
tre rumsenheter. I rät vinkel mot detta framkom rester
na av en samtida byggnad. Lämningarna var dåligt be
varade, men indikerar att husets norra delar hade en 
tvåskeppig konstruktion medan den södra delen varit 
enskeppig. Denna del var försedd med lergolv och härd 
och fungerade med all sannolikhet som bostad. Under 
mitten av 1200-talet och 1300-talet uppfördes två syll- 
stensburna byggnader direkt på föregångarna. Det nor
ra av husen hade tre rum varav det mittersta var utrus
tat med spis/ugn och utgjorde bostad. Rummet avvek 
gentemot de båda övriga genom att konstruktionen 
bars av glest ställda mindre syllstenar som var ställda i 
en lerbalk. Det östra huset var uppfört på sylisten som 
var placerade i grunda rännor. I de södra delarna fram
kom resterna av en härd och en mellanväg.

Utvecklingen av gården och husen i Kyrkheddinge 
uppvisar med andra ord såväl förändring som traditio
nalism. Under loppet av vikingatid och tidig medeltid 
samexisterar en mängd olika konstruktioner sida vid 
sida samtidigt som konstruktioner byts utan att bygg
nadernas planform genomgår några förändringar.
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Period
Treskeppiga
byggnader

Tvåskeppiga
byggnader

Enskeppiga
byggnader Grophus

Medelvärde 
(utan grophus)

Folkvandringstid 84,5 8,9 84,5

Vendeltid 105,1 7,9 108,4

Vendel-vikingatid 6,7

Vikingatid 119,4 10,4 120,7

Tidig medeltid 90,5 90,2

Högmedeltid 120,8 87,7 100 95,1

Senmedeltid 106,7 101,25 102,7

Renässans 72,5 77,4 75,8

Medelvärde per hustyp 107,5 90,5 89 92,9 8,5 96,8

Tabell 10. Den genomsnittliga husytan i m2 fördelade på konstruk
tionstyper och kulturhistoriska perioder på byggnadslämningar fram
komna i Luggude, Rönneberga, Onsjö, Harjager, Frosta, Toma och Bara 
härader i Skåne (se bilaga). Förekomster av enstaka konstruktioner har 
exkluderats vid bearbetningen. Kategorin av enskeppiga byggnadsläm
ningar har delats mellan stolp- (t.v.) och syllstensburna (t.h.) hus.

Average area of houses in m2 distributed by construction types and 
historical periods at settlements excavated in the hundreds of Lug
gude, Rönneberga, Onsjö, Harjager, Frosta, Torna and Bara in Skåne 
(see appendix). Occurrences of single structures have been excluded 
from the calculations. The category of one-aisled building remains is 
divided between post-built houses (left) and sill-stone houses (right).

Exempelvis bestod den tidigmedeltida bebyggelsen av 
byggnader med olika och ”nya” konstruktioner. Sam
tidigt var organisationen av byggnaderna på gårdslä- 
get inte mycket annorlunda än de vikingatida före
gångarna. Likaledes var konstruktionen av de två min
dre byggnaderna ”ny” men planformen bestående av 
principen ”ett rum ett hus”, skiljde sig inte från grop
husen i den tidigare fasen. Organisationen av den hög
medeltida bebyggelsen skiljde sig mycket gentemot 
den närmast föregående. Trots att en av byggnaderna 
hade en ”ny” enskeppig konstruktion hade det andra 
huset samma teknik och rumsdisposition som det ti
digmedeltida huvudhuset. Faktum är att rumsdisposi
tionen verkar ha överlevt ännu en konstruktionsfor
andring då ett nytt hus uppfördes på sylisten under 
1300-talet. Samma typ av rumsdisposition bibehölls 
när det enskeppiga stolpburna huset i de norra delarna 
ersattes av ett som uppfördes på sylisten. Det fanns

med andra ord en växelverkan mellan planform/rums- 
disposition och konstruktion som måste beaktas för 
att förstå byggnadskulturen.

Storlek
Storleken på de olika konstruktionstyperna skiftar nå
got över tid (se tab. 10). Sammanlagt har storleken 
kunnat bedömas på 122 av de sammanlagt 217 läm
ningarna efter treskeppiga byggnader. Storleken på det 
nedsänkta golvpartiet på grophus har kunnat rekon
strueras i 198 fall av 297.

Av materialet framgår att den genomsnittliga hus
ytan ökade successivt fram till vikingatid då samtliga 
byggnadstyper var som störst. Gentemot förhållandena 
under tidig medeltid utökades husytorna något under 
högmedeltid, och kom att överstiga 100 kvm under sen
medeltid. Den genomsnittliga husytan på byggnadsläm
ningar daterade till renässans var omkring 75 kvm. Det
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Fig. 18. Storleken på arkeologiskt dokumenterade byggnadslämningar som daterats till perioden folkvandringstid- 
renässans framkomna i Luggude, Rönneberga, Onsjö, Harjager, Frosta, Torna och Bara härader i Skåne (se bilaga). 
Måtten på treskeppiga långhus med konvexa väggar avser största bredd.

Size of archaeologically documented building remains dated to the period from the Migration Period to the Re
naissance excavated in the hundreds of Luggude, Rönneberga, Onsjö, Harjager, Frosta, Torna and Bara in Skåne 
(see appendix). The dimensions of three-aisled long-houses with convex walls refers to the maximum width.

empiriska underlaget för storleksberäkningar av bygg
nadslämningar daterade till perioden högmedeltid till 
renässans är skralt, vilket gör att enstaka avvikelser får 
stort genomslag vid beräkningarna av medelvärden.

Förändringarna av husytorna är delvis relaterade 
till förändringarna av konstruktionstyper, då de tre
skeppiga husen, som var dominerande under vikinga
tid förefaller ha varit den största hustypen. Den ytmäs- 
sigt minsta stolpburna konstruktionstypen var, trots

de stora konstruktiva möjligheterna att bygga stort 
(Rensbro 1998, s. 25ff), de tvåskeppiga byggnaderna.

Materialet måste dock relateras till variationerna i 
storlek under olika kulturhistoriska perioder samt oli
ka konstruktionstyper (se fig. 18). Digrammet nedan 
påvisar att det fanns större storleksvariationer bland 
järnålderns byggnadskategorier än vad som var fallet 
med de medeltida. Störst variationer fanns under vi
kingatid, om man undantar det största vendeltida
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huset och betraktar detta som ett undantag. De medel
tida byggnadskategorierna uppträder mer samlade, 
framförallt när det gäller byggnadernas bredd. Ten
densen under medeltiden var att storleksvariationerna 
minskade över tid. Under tidig- och högmedeltid var 
byggnadsstorlekarna mer samlade medan de under 
senmedeltid i princip endast varierade i längdled.

I princip samtliga av de olika byggnadstyperna som 
nämnts kan utan större problem utökas i längdled (möj
ligen med undantag av de treskeppiga långhusen med 
konvexa långsidor). Däremot krävdes det mer kunskap 
och hantverksskicklighet samt bättre material för att 
göra byggnaderna bredare. Detta innebar att bredderna 
i högre utsträckning är indikatorer på förändringar av 
byggnadskulturella komplex. Det är därför viktigt att 
studera såväl de kronologiska förändringarna som skill
nader mellan olika konstruktionstyper. Materialet be
står av 159 byggnadslämningar som främst kunde date
ras till vikingatid och högmedeltid (se fig. 19:a). Vad 
gäller de olika konstruktionstyperna så domineras dessa 
av enskeppiga/syllstensburna byggnader och treskeppi
ga långhus. Endast nitton byggnadslämningar där res
pektive bredd har kunnat dokumenteras har konstate
rats vara tvåskeppiga. Sett över tid så var bredden på de 
folkvandringstida husen varierande med en koncentra
tion på en bredd av omkring fem meter. De vendeltida 
husen var generellt sett bredare än sina föregångare. De 
flesta huslämningar som daterats till denna period var 
mellan fem och sex meter breda. Under vikingatid öka
de bredden på husen betänkligt, då de vanligaste bred
derna var mellan sju och åtta meter. Huslämningarna 
som daterats till medeltid var nästan alla kring fem me
ter breda. De treskeppiga konstruktionerna har en be
nägenhet till att vara bredare än övriga typer (se fig. 
19:b). Nästan alla lämningar efter enskeppiga och syll- 
stensburna byggnader är kring fem meter breda, liksom 
huvuddelen av de tvåskeppiga konstruktionerna.

Orientering
En viktig parameter i byggnadskulturens konstitution 
var orienteringen av de respektive huskropparna. Detta

sammanfaller inte bara med funktionella faktorer som 
vindriktningar och soltimmar utan även med föreställ
ningar, traditioner och kultur. Förändringar av orien
tering kan alltså innebära förändringar av basala 
byggnadskulturella koncept.

Sammanlagt har orienteringen kunnat bedömas på 
218 huslämningar från häraderna i västra Skåne (ex
klusive grophus och stolplador). Materialet kan inde
las i tre kategorier varav den första består av huskrop
par som var belägna i östvästlig riktning eller i angräns
ande riktningar VNV-OSO respektive VSV-ONO. 
Den andra kategorin representerar den nordsydliga 
axeln med angränsande riktningar NNV-SSV respek
tive SSV-NNO. Byggnader som varit belägna i syd- 
västnordostlig riktning utgör den tredje kategorin och 
ett mellanting kring de båda huvudkategorierna. Den 
absolut vanligaste orienteringsriktningen var kring 
den östvästliga axeln (se tab. 11). Under folkvand- 
ringstid och vendeltid var denna i princip allenarådan- 
de. Men riktningar kring den nordsydliga axeln blir 
allt vanligare över tid. Som mest hade hälften av husen 
under senmedeltid en sådan riktning. Orienteringarna 
av de vikingatida, men framförallt de tidigmedeltida 
byggnaderna utmärks av variation.

Orienteringen av byggnaderna kan även illustrera 
förändringar av gårdarnas organisation. Dominansen 
av byggnader som varit riktade kring den östvästliga 
axeln under folkvandringstid och vendeltid indikerar 
att gårdarna bestått av parallellt belägna hus och/eller 
enstaka långhus. Den gradvisa ökningen över tid av 
byggnader som orienterats kring den nordsydliga ax
eln kan på samma sätt illustrera framväxten av L- och 
U-formade gårdskomplex. Det kan också spegla fram
växten av små eller smala tofter där orienteringsmöj- 
ligheterna var begränsade. Två- till fyrlängade gårdar 
och mindre tofter skulle i sådana fall ha existerat re
dan under vikingatid men blivit mindre ovanliga först 
under högmedeltid. Men på ett annat plan kan utveck
lingen tolkas som att man i huvudsak under hela den 
undersökta perioden vinnläde sig att orientera byggna
derna enligt den östvästliga principen, trots betydande
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Fig. 19. Bredden på arkeologiskt dokumenterade huslämningar läm
ningar framkomna i Luggude, Rönneberga, Onsjö, Harjager, Frosta, 
Torna och Bara härader i Skåne (se bilaga). A. kronologiska fördel
ningen, B. fördelning på olika typer av konstruktioner. Måtten på tre
skeppiga långhus med konvexa väggar mäter dess bredaste delar.

Width of archaeologically documented house remains excavated in 
the hundreds of Luggude, Rönneberga, Onsjö, Harjager, Frosta, Torna 
and Bara in Skåne (see appendix). A. chronological distribution, B. 
distribution of different types of structures. The dimensions of three- 
aisled long-houses with convex walls refer to the maximum width.
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Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

Period/Orientering Ö-V VNV-OSO VSV-ONO NNV-SSO SSV-NNO N-S NV-SO SV-NO Totalt

Folkvandringstid 21 11 4 36

Vendeltid 16 8 3 1 28

Vikingatid 19 12 8 1 6 1 47

Tidig medeltid 5 4 7 5 4 1 26

Högmedeltid 15 7 3 2 1 10 38

Senmedeltid 3 4 1 2 6 i 17

Renässans 12 2 1 3 6 2 26

Totalt 91 48 27 7 2 34 5 4 218

Tabell 11. Orientering av huslämningar framkomna i Luggude, Rönne- 
berga, Onsjö, Harjager, Frosta, Torna och Bara härader i Skåne (se bi
laga) fördelade efter orientering och kulturhistorisk period.

Orientation of house remains excavated in the hundreds of Luggude, 
Rönneberga, Onsjö, Harjager, Frosta, Torna and Bara in Skåne (see 
appendix) distributed by orientation and historical period.

förändringar av gårdsdispositioner och bebyggelseag- 
glomerationer. De förändringar som sker kan utifrån 
proportioner mellan de olika orienteringskategorierna 
uppfattas som perifera. Men när den nordsydliga axeln 
trots allt börjar att användas som orienteringsprincip så 
sker detta först under högmedeltid och framöver.

Rumsdisposition och byggnadstyper
Spåren efter rumsindelningar av byggnader under den 
yngre järnåldern är relativt fåtaliga beroende på dåliga 
bevaringsförhållanden. Beroendet av generella iaktta
gelser ökar därför på bekostnad av lokala och regiona
la variationer. De treskeppiga byggnaderna från Hol
land till Skandinavien förefaller ha varit disponerade 
efter gemensamma konstruktionsprinciper (Björhem 
& Säfvestad 1993, s. 314). Den vanligaste dispositio
nen under denna period var dock att husen var inde
lade i tre rum. I de västra delarna fanns bostaden med
an den östra utgjordes av ekonomidel och/eller stall. 
Dessa båda utrymmen särskildes av ett speciellt tvärs
gående ingångsrum (Hedeager 1990, s 170ff; Björhem 
& Säfvestad 1993, s. 314ff). Under loppet av yngre

romersk järnålder och folkvandringstid ökade husens 
längd varpå bostadsdelen uppdelas i ett flertal definie
rade rum. Det ökande antalet rum i de treskeppiga 
långhusen har tolkats som en uppdelning av bostads
rummet i flera separata utrymmen (Björhem & Säf
vestad 1993, s. 314ff). Förändringen har tolkats som 
resultatet av en social differentiering av samhället. De 
extra utrymmena i de allt större långhusen skulle huse
ra egendomslösa som var anknutna till gårdens ekono
mi och drift (Norr 1996).

Denna indelning av de treskeppiga husen förefaller 
ha varit i bruk fram till vikingatid då en mängd för
ändringar ägde rum. Förutom de omdaningar av kon
struktioner och gårdsorganisation som nämnts tidiga
re, så flyttades i många fall funktioner som tidigare ägt 
rum i huvudhuset till andra mindre byggnader på 
gårdslåget. Detta utvecklades, som även visats av 
Hoff, till en salsbyggnad med representations- och bo
stadsfunktioner. Ofta hade satsbyggnaden tre rum, va
rav det mittersta, med den huvudsakliga värmekällan, 
var det mest väsentliga. Stämmer hypotesen att de extra 
utrymmena i de folkvandringstida långhusen inhyste
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tjänstefolk så innebär detta en betydande social för
ändring eftersom dessa under vikingatid inte längre 
fanns i gårdens huvudbyggnad. Utifrån Hoffs iaktta
gelser i landskapslagarna förefaller egendomslösa och 

110 trälar bo i anslutande mindre byggnader. Jämfört med 
den folkvandringstida bebyggelsen, där dessa levde i 
gårdens huvudbyggnad, måste den vikingatida utveck
lingen tolkas som en ytterligare marginalisering av de 
sämre ställda i samhället.

Vid slutet av vikingatiden och början av medeltiden 
förändras rumsdispositionerna av byggnaderna. I Skå
ne förekom i princip två huvudtyper av rumsdisposi
tioner.

För det första fanns byggnader som var funktions- 
delade på samma sätt som de treskeppiga långhusen 
före vikingatid (se fig. 20:a). Detta innebär att byggna
derna bestod av två definierade utrymmen varav bo
stadsdelen, vanligtvis placerad i väster, utgjorde ca en 
tredjedel av husytan, medan ekonomidel med förva
ring samt kanske även stall i den resterande rumsenhe- 
ten (Thomasson 1996). Vanligtvis fanns denna typ av 
rumsdisposition i byggnader vars bostadsdel var en- 
skeppig och vars ekonomidel var tvåskeppig.

Den andra typen av rumsindelning bestod av bygg
nader med tre ungefär lika stora rum (fig. 20:b). Den
na typ av indelning fanns i enskeppiga byggnader med 
såväl stolpburen konstruktion som där husen uppförts 
på sylisten (Thomasson 1996). Vanligtvis fanns bo
stadsfunktionen i det mittersta rummet, vilket bl.a. var 
fallet i Kyrkheddinge. Gavelrummen har troligen varit 
för små för att inrymma stall, vilket torde innebära att 
de fungerat som förråd och/eller andra semi-ekono- 
miska aktiviteter, samt sommarbostad.

Dessa båda typer samexisterade under en lång pe
riod av medeltiden. De medeltida långhusen föregår, på 
de platser där båda typerna har dokumenterats, exem
pelvis i Kyrkheddinge, alltid trerumshusen och fanns 
främst under tidig medeltid, men även under 1300- och 
1400-talen. Trerumshusen förekom även under tidig 
medeltid men blev allt vanligare under loppet av medel
tiden (Thomasson 1996). Däremot är det svårt att se att
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Fig. 20. Flerfunktionella medeltida långhus (A) och trerumshus (B). 

Multifunctional medieval long-houses (A) and three-room houses (B).

trerumshuset skulle vara resultatet av en utveckling av 
det funktionsdelade långhuset. Snarare representerade 
de båda typerna olika traditioner av rumsdispositio- 
ner och därmed organisation av vardagslivet.

Trerumshusen uppvisar planmässiga likheter med 
de vikingatida gårdarnas salsbyggnad, men med den 
skillnaden att rummen var lika stora och att det mel
lersta rummet är för litet för att ha haft representativa 
funktioner. I de övriga delarna av norra Europa bestod 
bostadshusen endast av ett större rum. Under 1100- 
talet blev byggnader med två rum vanliga, vilka bestod 
av ett större rum med eldstad samt en mindre kamma
re. Först under slutet av medeltiden tillförs ytterligare 
rum i denna typ av byggnader (Chapelot & Fossier 
1985, s. 217-222). Trerumsbyggnader med central 
rökstuga har annars relaterats till den s.k. sydgötiska 
byggnadstypen (Augustsson 1986; Söderberg 1997). 
Dessa karakteriseras av tre separata byggnadsdelar 
som är uppförda i olika material och/eller teknik som
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bodytan, eftersom åtminstone de stora vikingatida 
gårdarna hade ett flertal grophus. Dels måste det ha 
inneburit en social förändring i organiseringen av 
hantverksaktiviteter.

Långhusen uppvisar stora likheter med de förvi- 111 
kingatida långhusen som kombinerade bostads- och 
ekonomi/stall-funktioner i samma byggnad. Dessutom 
överensstämmer orienteringen av huskroppen samt att 
bostadsfunktionen alltid fanns i de västra delarna med
an stalldelen fanns i öster. Däremot separerades de oli
ka delarna i de äldre föregångarna av ett separat in- 
gångsutrymme, medan något sådant inte fanns i de 
medeltida långhusen. Typen uppvisar även stora likhe
ter med äldre och samtida rumsdispositioner i hus från 
de norra delarna av Europa (Chapelot & Fossier 1985, 
s. 223ff). I norra Tyskland började man under loppet 
av 1000-1200-talen uppföra s.k. ”Hallenhaus” vilka 
kombinerade bostad och stall under samma tak (Rose
ner 1992, s. 69ff). Dessa var dock vanligtvis uppförda 
på stensyll och hade en treskeppig konstruktion, vilket 
gör att de påminner mycket om de danska s.k. ”Høj- 
remshusen" (som endast har dokumenterats i de syd
västra delarna av Jylland och som daterats till 1300- 
1400-tal, se ovan). I det skånska området förekommer 
den kombinerade planformen mestadels på tvåskeppi- 
ga konstruktioner, även om exempel på att andra kon
struktioner förekommer. De äldsta exemplen på två- 
skeppiga hus förekommer som visats ovan väl spridda 
inom undersökningsområdet. Detta antyder således 
inte en gradvis spridning av en typ, utan snarare att 
typen introduceras på flera platser under loppet av en 
kort period. Mot bakgrund av jämförelser med det 
samtida tyska materialet kan planformen antyda kul
turkontakter med detta område.

med gavlarna sammanfogats till en länga. Dess centra
la del består av en rökstuga som i gavlarna komplette
ras av härbre och/eller en bod. Augustsson menar att 
det sydgötiska huset skulle ha utvecklats under senme
deltid, genom att enrumsbyggnader sammanfogats till 
en enhet (Augustsson 1986). Detta skulle ha ägt rum i 
de regioner, både i städer och på landsbygden, där ma
terialtillgången varit varierande och där olika bygg
nadstraditioner mötts. Detta motsvarar de traditionel
la risbygderna vilket också motsvarade spridningen av 
den sydgötiska hustypen under modern tid. Söderberg 
har emellertid konstaterat att det i tre byar i den skån
ska risbygden under högmedeltid funnits hus vars cen
trala rökstuga varit uppförd med en delvis annorlunda 
teknik. I Filborna innebar detta att den centrala bo
stadsdelen under mitten av 1200-talet var konstruerad 
på sylisten, medan de båda gavelrummen hade jord- 
grävda stolpar. I Väla och Ödåkra var bostadsstugor- 
na uppförda i ”protokorsvirke” medan gavelrummen 
inte hade parvist ställda väggstolpar. Liknande skillna
der i materialval mellan olika byggnadsdelar har även 
påträffats i byggnadslämningar på den sydvästskånska 
slättbygden. Såväl i Kyrkheddinge som i Önnerup har 
det framkommit byggnadslämningar där de olika 
rummen varit uppförda med olika material och/eller 
teknik. Utgår man också från förekomst av härd/ugn i 
mittutrymmet som indikation på central rökstuga och 
de exempel som finns vad gäller skilda tekniker mellan 
de olika byggnadselementen i trerumskonstruktioner, 
så var typen väl spridd i dessa delar även under mel
lersta delen av medeltiden.

I förhållande till Hoffs skisserade vikingatida ideal
gård, så skulle rökstugan ha innehållit de funktioner 
som fanns i huvudbyggnadens sal. Detta innebar med 
andra ord en kraftig reducering av det uppvärmda stug- 
utrymmet. Vidare fanns det även härbre i salshuset, vil
ket fick ett eget utrymme i trerumshuset som var lika 
stort som rökstugan. Men den viktigaste förändringen 
var att bodarna, från att ha varit egna byggnader på de 
vikingatida gårdarna, integrerades i samma byggnad. 
Dels innebar det en reducering av den sammanlagda

Att förändra eller inte - kompromisser i 
bygden
Byarna Dagstorp och Särslöv framstår i det äldre his
toriska materialet som varandras totala motsatser, 
trots att de under denna period låg i vångalag och 
gränserna mellan de båda byarna på flera sätt var
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otydliga och övergående (Erikson 1996). Dagstorps by 
bestod av två nordsydligt orienterade rader av gårdar 
som var belägna på en brant sydsluttning ner mot 
Välabäckens dalgång. Byns numera rivna 1100-tals 

112 kyrka var avsides belägen på byns högsta punkt längst 
uppe i nordväst (se fig. 13 och 21). Denna var en av 
fem kända skånska lantkyrkor med runt västtorn, samt 
hade ett rakt avslutat kor med ett stort runt fönster i 
den östra väggen (Cinthio 1997). Norr och öster om 
kyrkan finns även en bäck som rinner ner mot Väla- 
bäcken. I anslutning till den, invid den nuvarande kyr
kogården, kan fortfarande spår av fördämningsanord- 
ningar efter en trolig kvarnanläggning iakttas. Någon 
sådan finns varken avbildad på det äldre kartmaterialet 
eller på Skånska Rekognosceringskartan från början 
av 1800-talet, vilket kan indikera att den var övergiven 
vid upprättandet av dessa. Sikten från kyrkan är mils
vid, faktum är att den användes som utkikspost vid 
nordiska sjuårskriget på 1500-talet och som sjömärke 
för fartygen på Öresund. Såväl tornen på domkyrkan i 
Lund som vindmöllorna invid Landskrona hamn finns 
inom synhåll. Inom ett trängre landskapsavsnitt kan de 
närmsta byarnas gamla inägor övervakas liksom i syn
nerhet gårdarna i Dagstorp och Särslöv, med tillhöran
de vägar och fägator. Kyrkans läge framstår alltså som 
synnerligen väl valt för att utöva kontroll av tillträde 
till olika ”rum” och av människors rörelser i det intil
liggande landskapet (se fig. 21). Rundtornskyrkor har 
kunnat knytas till patronatsgravar och herrskapsläkt- 
are och bör därför tolkas som att de är uppförda på 
privat initiativ av stormän, även om exempel finns där 
biskopar och kungar kan stå bakom uppförandena 
(Cinthio 1997). Utifrån de samband som tidigare har 
konstaterats mellan tidiga stenkyrkor och huvudgår
dar samt positionen i ett dominerande läge på bytom
ten, förefaller det troligt att Dagstorps numera rivna 
kyrka uppförts på en huvudgårdstomt.

Särslövs by framstår i det äldre kartmaterialet som 
sin grannes raka motsats. Gårdarna bildar vad som 
tidigare benämnts för klungby eller mångfokuserad 
boplats, dvs. utan ordning spridda gårdar inom ett

begränsat landskapsrum. Byn hade vidare delad 
sockentillhörighet, en del av byborna anslöt till Dags
to rp, de andra vandrade till Södervidinge kyrka. Två 
arkeologiska insatser har gjorts inom den spridda by
tomten. En av dessa utfördes strax väster om gård nr 3 
som låg längst i väster (Karsten 1999). Vid utredning
en gjordes ett antal sökschakt i vilka det framkom res
ter efter ett trettiotal vikingatida byggnader bestående 
av stolpbyggda långhus och grophus.

Inom Västkustbanans sträckning påträffades även 
lämningarna efter ett gårdsläge, beläget i ett åkerstycke 
som i det äldre kartmaterialet benämndes ”Sönnertoft” 
(Kriig & Thomasson 2000b). Gården, som existerade 
under perioden sen vikingatid till tidig medeltid, bestod 
av ett bostadshus, en hantverkshydda samt två ekono
milängor (se fig. 22a). Dessutom, centralt belägen på 
gårdsläget, framkóm en ovanligt konstruerad stolp- 
byggnad med två rum, och som i likhet med hela 
gårdsläget i övrigt var orienterat i riktning NNV-SSO. 
Det västra rummet hade kraftiga nedgrävningar för 
stolpar i de båda långväggarna liksom för de båda 
stolpparen som burit den treskeppiga takkonstruktio
nen. I de båda långväggarna fanns varsin dörröpp
ning, varav den södra ingången hade utskjutande dörr
poster. Centralt i rummet påträffades en större grop 
med vertikala nedgrävningskanter. Det östra rummet 
var enskeppigt och hade en närmast kvadratisk form. 
Väggkonstruktionen i de båda långväggarna hade be
stått av parställda stolpar med ett avstånd av ca en 
meter. Utifrån nedgrävningarnas form framgick att de 
yttre stolpraderna antingen fungerat som stöd till en 
svalgång eller ett utskjutande tak. Längst i öster fram
kom nedgrävningarna efter två stolppar, som bildade 
ett mindre utskjutande utrymme i gavelväggen, vars 
bredd och placering korresponderade med takstolen i 
det västra rummet. Mellanväggen bestod av fem jord- 
grävda stolpar. Två av dessa var centralt placerade och 
kan ha utgjort dörrposter. Sammantaget antyder läm
ningarna att byggnaden haft sina huvudsakliga in
gångar i norr och söder och att den möjligen har haft 
två våningar. Den anträffade fyndmaterialet bestod av
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Fig. 21. Fotografi av Dagstorps nuvarande 1800-tals kyrka från Särslöv. Photograph of Dagstorp's present-day 19th-century church from 
Foto Thomas Flansson. Särslöv. Photo Thomas Hansson.

djurben, östersjökeramik, en vävtyngd samt en del 
järnföremål.

Byggnadens placering på gårdslåget samt dess unika 
och robusta konstruktion framstår, till skillnad från 
fyndmaterialet, som intressant. De vikingatida gårdar
nas rumsliga fokus var salsbyggnaderna. Dessa avvek 
från de övriga byggnaderna genom placering och kon
struktion, men de var till skillnad från byggnaden från 
Särslöv stora treskeppiga möteslokaler. Byggnaden i 
Särslöv kan dock jämföras med en vikingatida sals- 
byggnad i den bemärkelsen att den utgjorde gårdslägets 
arkitektoniska och rumsliga centrum. Den avvikande 
konstruktionen och den rumsliga kompositionen tyder 
dock på att den har haft en annan men betydande 
funktion exempelvis som plats för religiös utövning. 
Tidiga träkyrkor har främst identifierats utifrån före
komst av gravar och/eller att de påträffas under existe
rande stenkyrkor (Anglert 1995, s. 67f). De enskilda

byggnadernas konstruktioner och planformer var 
dock varierande (se katalog i Ahrens 1982, och exem
pel i Nielsen 1991, se även fig. 22b). Gemensamt för 
de flesta var att de var belägna utanför vanlig bebyg
gelse, att de var orienterade i östvästlig riktning och 
hade en korliknande utbyggnad i öster. Likheterna 
med föreliggande byggnad är orienteringen och den 
östliga utbyggnaden. Det som även talar för att bygg
naden skulle vara av kristen sakral typ är de markera
de ingångarna i nord och syd. Det som talar mot den
na hypotes är frånvaron av gravar och att den låg i en 
profan miljö. Men i en brytningstid mellan olika ideo
logier kan olika element uppträda samtidigt.

Leif Cristian Nielsen har framfört flera exempel där 
”kyrkliknande” byggnader framkommit i profana 
gårdsmiljöer. Bland annat framkom tre stycken bygg
nader i den vikingatida bosättningen vid Omgård på 
Jylland (Nielsen 1991). Flera av de vikingatida och
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Hus 3
A32 j

Hus 22
Hus 6

Hus 23

Äldre åfåra

Stolphål/stenlyft
Grop/ränna

Brunn
Brandgrop
Nedsänkt golv
Kulturlager

15 Meter

Fig. 22. A. Gården i Särslöv. B. Exempel på tidigkristna kyrkobyggna
der från norra Europa i förhållande till hus 6 i Särslöv. I—III: Omgård, 
Danmark 1000-talet e.Kr. (Nielsen 1991, fig. 9a-c), IV: Hammarlunda, 
Skåne slutet av 1000-talet (Gustavsson & Weidhagen 1965), V: Zim
mern, Tyskland 800-talet (Fehring 1991, s. 74), VI: Särslöv, Skåne slu
tet av 1000-talet, VII: Wharram Percy, England mitten av 800-talet 
(Ahrens 1982, s. 567), VIII: Norg 1, Nederländerna ca 1000 (Ahrens 
1982, s. 556f) och IX: Murrhardt, Tyskland slutet av 800-talet (Fehring 
1991, s. 74). Skala 1:200.

A. The farm in Särslöv. B. Examples of early Christian churches from 
northern Europe in relation to house 6 in Särslöv. I-III: Omgård, 
Denmark 11th century AD (Nielsen 1991, fig. 9a-c), IV: Hammarlun- 
da, Skåne, end of 1 Ith century (Gustavsson & Weidhagen 1965), V: 
Zimmern, Germany, 9th century (Fehring 1991, p. 74), VI: Särslöv, 
Skåne, end of 11th century, VII: Wharram Percy, England, mid-9th 
century (Ahrens 1982, p. 567), VIII: Norg 1, Netherlands, c. 1000 
(Ahrens 1982, pp. 556f), and IX: Murrhardt, Germany, end of 9th 
century (Fehring 1991, p. 74). Scale 1:200.
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medeltida gårdarna på Island hade egna gårdsspecifika 
kyrkor (Werne 1994, s. 18). Likaledes förekommer fle
ra platser i England där kyrkobyggnader förekommit 
utan gravar och där kyrkogårdar inte haft någon anslu- 

116 tande byggnad. På flera andra sätt kan gården i Särslöv 
jämföras med Ystadsprojektets huvudgårdar, i vilka 
det fanns ett tydligt rumsligt samband mellan kyrko
byggnader och profana gårdsmiljöer. De enda principi
ella skillnaderna var att samtliga exempel emanerade 
från retrogressiva analyser av kända kyrkobyggnader 
som genom kartstudier och arkeologiska undersök
ningar sammanbands med gårdsmiljöer. Det kan med 
andra ord även vara på det sättet att mindre gårdar i ett 
övergångskede och före stenkyrkornas och sockenbild
ningens tid haft samma typ av byggnadsuppsättningar 
och behov av gårdsspecifika kultbyggnader.

I byarna runt Särslöv finns flera exempel på såväl 
träkyrkor som kyrkobyggnader eller kapell utanför den 
senare sockenorganisationen. I Norrvidinge har flera 
plankor med snidad djurornamentik framkommit i den 
senare stenkyrkan, vilket pekar på förekomst av en äld
re stavkyrka. Vidare har grannbyn Ålstorp, belägen 
väster om Särslöv, haft en egen kyrka eller kapell (Karls
son 1998, s. 137). Likaså finns uppteckningar om att 
Kvärlövs by haft en egen kyrka (Karlsson 1998, s. 141). 
Byggnaden i Särslöv kan alltså ha utgjort en ”översätt
ning” av kristna förhållanden i en skånsk miljö, där ett 
gårdskapell uppförts istället för, eller med samma inten
tioner som det tidigare satsbyggnader, och där de gamla 
gravfälten fortfarande var i bruk.

En runsten har vidare påträffats söder om ”Sönner- 
toft” vid ett vad över Välabäcken. Runstenen, som är 
odekorerad, bär inskriptionen ”Sigsmund satte denna 
sten efter Itaker fader sin” (Dagstorp RAÄ 9). Det 
finns även indikationer på att en annan runsten fun
nits i Dagstorp. I Sven Nilssons samlingar finns upp
gifter som gör gällande att det i ”Dagstorps by uti en 
inhägnad” påträffades en runsten vars inskription löd 
”Hals auk s...n rister steina thisi aftir Husa filaga sin” 
(Nilsson 1843). Var denna inhägnad har varit belägen 
är emellertid svårt att avgöra eftersom Dagstorp och

Särslöv hade gemensamma inägomarker. Men troligen 
skall stenen, om noteringen stämmer, hänföras till 
Dagstorps by snarare än Särslöv.

Runstenarna illustrerar kanske principerna bakom 
byarnas diametralt olika uppbyggnad och utveckling. 
Medan runstenen från Särslöv betonar vertikala och 
för den yngre järnåldern traditionella relationer mel
lan far och son, så betonar Dagstorpsstenen horison
tella korporativa relationer mellan kompanjoner (fil
aga = fälle = kompanjon). Bebyggelsen i Särslöv var 
under de äldsta kartornas tid uppbyggd kring spridda 
självständiga gårdar, utan inslag av topografiska hie
rarkier, en morfologi som var vanligt förekommande i 
bosättningar från yngre järnålder. Flera av gårdarna 
fanns i anslutning till hägnade fält (”Toftalycka”, 
”Hampåker” och ”Ljunglyckan”) vilka kan ha utgjort 
de äldre toftjordarna. Åtminstone verkar det troligt att 
de södra begränsningarna för det vikingatida/tidigme
deltida gårdsläget sammanfaller med hägnaden runt 
”Sönnertoft”. Gården som var belägen längst i väster 
framstår i det äldre kartmaterialet som den största i 
byn (Erikson 1996, s. 18). Det var också strax väster 
om denna, på åkrar som benämndes ”Toften”, som de 
mest omfattande bebyggelselämningarna har fram
kommit. Den låg också närmast de forna gårdslägena i 
den stora bosättningen som påträffades i samband 
med undersökningar inför Västkustbanan, och kon
trollerar denna genom sin placering i förhållande till 
övriga gårdarna i byn. Överhuvudtaget verkar bebyg
gelsen, sett ur ett längre tidsperspektiv, förhålla sig till 
dalgångens östvästliga orientering. På flera olika sätt 
framstår alltså den västra gården som väsentlig, både i 
förhållande till det förflutna och gentemot samtiden. 
Särslöv var en bosättning som var organiserad enligt 
”gamla” principer. Dess raka motsats och närmaste 
granne och om man får tro ortnamnskronologin, den 
gamla utflyttarenheten, Dagstorp, var organiserad en
ligt helt andra principer. Från toppen av kullen, intill 
kyrkan och den eventuella huvudgården kunde aktivi
teterna på vångarna och ängsmarkerna kontrolleras. 
Visserligen låg dessa, precis som den västra gården i
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Särslöv, som en barriär mellan den forna boplatsen in- 
dikerad av marknamnen ”Brödertoft” och ”Brödtoft”. 
Men de olika gårdarna i byn framstår som dominerade 
av den eventuella huvudgården och/eller kyrkan. Dags- 
torp företrädde alltså något nytt i förhållande till Särs
löv och kom under årens lopp såsom sockencentrum 
och näringsekonomiskt centrum att dominera över sin 
granne. Skall då obenägenheten till förändring i Särs
löv och viljan att gå till Södervidinge kyrka tolkas som 
ett motstånd mot krafterna som verkade i Dagstorp? 
Eller skall nymodigheterna i Dagstorp förstås som en 
emancipation från konservativa storbönder i Särslöv?

Bosättningarna och de vidare sammanhangen
Det finns stor variation när det gäller bebyggelsens 
etablering på det som senare skulle komma att framstå 
som bytomter. Inom ett så pass snävt geografiskt om
råde som Skåne varierar tidpunkterna för den äldsta 
bebyggelsen på bytomterna högst betänkligt. Dessut
om utformas boplatserna som järnålderns gruppbo
sättningar. Det finns med andra ord inte tillräckligt fog 
för att betrakta den äldsta bebyggelsen på de senare 
bytomterna som etablerandet av den medeltida byn.

De olika typerna av gruppbosättningar från yngre 
järnålder har tidigare beskrivits som vända mot bosät
tarna och inte gentemot eventuella besökare. Detta ba
serades främst på iakttagelsen att dessa typer av bop
latser saknade tydligt definierade tillträdesutrymmen. I 
förhållande till de medeltida gårdarna framstår före
gångarna, framförallt de större, som arkipelager av oli
ka byggnader även om huvudbyggnadernas respektive 
placering och utformning nästan alltid gick att urskilja. 
Det är emellertid alltid svårt att formulera gränserna 
mellan ordning och kaos, samt vilka kategorier av 
människor som upplevde det som det ena eller det an
dra. Vad som däremot förefaller tydligt är att det på 
gruppbosättningarna, förutom väggar i byggnader och 
andra spår av fysiska begränsningar, förekommer grå
zoner mellan offentliga och privata utrymmen. I enlig
het med detta framstår således tillgängligheten till bo
sättningen och dess olika gårdar som ”öppen” men där

myriaden av olika typer av utrymmen försvårar tillträ
det till bosättningen/gården/hushållet/personen. För
hållandena i de hög- och senmedeltida byarna verkar 
ha varit de motsatta. Utgår man från den idealiserade 
bilden av en medeltida by som presenterats tidigare, så 117 
framstår de olika utrymmena som lättidentifierade. De 
tre- och fyrlängade gårdarna var, liksom de hägnade 
och/eller dikesomgärdade tofterna, mer eller mindre 
”stängda” strukturer men var de också lättare att defi
niera, vilket förenklade tillträdet till bosättningen/går
den/hushållet/personen.

Gruppbosättningarnas utformning framstår under 
den yngre järnåldern och på vissa platser under de in
ledande delarna av medeltiden som konglomerat av 
ensamgårdar. De enskilda gårdarna framträder, i hela 
Sydskandinavien och i stora delar av Nordeuropa, 
som produktionsorganisatoriskt självständiga enheter.
Om detta vittnar såväl de olika byggnader som fanns 
representerade på gårdslägena som organisationen av 
åkermarken. Under samma period var de olika gårdar
na socialt komplexa fenomen. Analyserna av långhus
ens förändringar under slutet av romersk järnålder 
och början av folkvandringstid, såväl som gårdens so
ciala organisation under vikingatid/tidig medeltid, ty
der på förekomst av egendomslösa och/eller trälar åt
minstone på de större enheterna. Eftersom det i det 
vikingatida och tidigmedeltida Skandinavien knappast 
fanns förhållanden som medgav exploatering av andra 
”ättemedlemmar” eller ”fria” bönder, var drift av stor
jordbruk och ökningar av produktion endast möjliga 
genom utnyttjande av trälar eller egendomslösa. För
mågan till individuell rikedom kunde alltså inte ske 
genom intern exploatering av andra mindre ”fria” 
gårdsinnehavare, utan genom extern tillägnelse av pre
stigeprodukter och subsistensprodukter (plundring/ 
tributer) och arbetskraft (härtagning). De stora syd- 
skandinaviska gårdarna hade en liknande uppbygg
nad som de tyska Fronhofgodsen (Rösener 1995, s.
17ff). Produktionen på dessa enheter upprätthölls av 
två kategorier av arbetskraft. Dels landbor som bruka
de delar av jorden, men framförallt av trälar eller
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egendomslösa som tillhörde godsherrens ”familia”. 
Alla som tillhörde denna stod i juridiskt beroendeför
hållande till godsherren. Liknande förhållanden har 
kunnat spåras i det tidigaste skandinaviska skriftliga 

118 materialet, där trälar fanns såväl hos småbönder som 
på storjordbruk (Olsson 1999). De olika gårdarna un
der perioden kan alltså i viss mån betraktas som fami- 
liastrukturer. Generellt representerar de dock gods
bildningar vars drift till stor del utfördes av personer 
som levt på gården och varit i någon form av beroen
deställning gentemot gårdsinnehavaren/gårdsinneha- 
varna. Den sociala segregeringen fanns således inom 
gårdarna i högre utsträckning än mellan desamma.

Under den yngre järnåldern, men även till viss del 
in i medeltid, förmedlades hierarkierna mellan olika 
gårdar via storlek på gårdstomten, antal byggnader, 
storlek och utformning på huvudbyggnader samt belä
genhet i förhållande till den forna boplatsen. Med bör
jan under vikingatid framstår nya hierarkier inom 
gruppbosättningarna. På många platser anlades stora 
gårdar på höjder eller andra dominanta lägen i topo
grafin. De rumsliga förhållandena till andra gårdar 
inom samma bosättning är till stor del höljd i dunkel 
eftersom det saknas storskaliga undersökningar av så
dana bebyggelser. Utifrån fosfatkarteringar och arte- 
faktspridning finns emellertid kunskap om boplatser
nas troliga utbredning. Från arkeologiska undersök
ningar av enstaka delar av bytomter, framgår också att 
de vikingatida och/eller tidigmedeltida gårdarna ofta 
fanns på andra platser än de högmedeltida och histo
riska efterföljarna. Jämförelser med ytmässigt omfat
tande undersökningar av hela bosättningar från perio
den, visar att tofterna varit relativt omfångsrika. Bo
sättningarna bör därmed ha varit glest bebyggda, med 
förhållandevis stora avstånd mellan gårdsenheterna.

De vikingatida gårdarna och eventuella föregånga
re som uppfördes på topografiskt markanta lägen 
fanns således i en annan kontext, där gårdarna etable
rats i ett sammanhang som inte behöver ha inneburit 
att vitala delar av rörelsemönstret inom bosättningar
na kunde kontrolleras. Snarare förefaller platserna

vara utvalda. Synliggörandet av gården kan sättas i 
samband med politisk och social artikulering genom 
iögonfallande konsumtion (se Gurevitj 1979, s. 87ff; 
Larsson & Saunders 1996). Byggnadernas mängd och 
utformning kan vara ett av medierna för en sådan kon
sumtion. Samtidigt var de över tid allt större treskep- 
piga långhusen och framväxten av specifika salsbygg- 
nader en betoning av gårdens representativa funktio
ner vid gästabud och andra viktiga sammankomster. 
Byggnadskulturen fungerade således även ur denna as
pekt som ”markör” för gårdsinnehavarens möjlighet 
till frikostighet.

Det var först under slutet av 1100-talet och början 
av 1200-talet som gårdarna i bosättningarna blir hie
rarkiskt organiserade. Det innebar att de medeltida 
huvudgårdarna, precis som tidigare var placerade på 
topografiskt markerade lägen inom bosättningen. 
Men det kvalitativt nya var att den övriga bebyggelsen 
hade anpassats och strukturerats i förhållande till hu
vudgården. Organisationen av bebyggelse och vägar, 
tillsammans med det topografiska läget, gjorde att po
sitionen kunde användas för att övervaka rörelse inom 
bosättningen och tillträde till väsentliga funktioner av 
byarnas subsistensproduktion, exempelvis vägar till 
kvarnar, betesmarker och/eller vångar.

Det var emellertid långt ifrån alla byar som organi
serades på detta sätt. Många bosättningar, såsom Särs- 
löv, var fortsättningsvis ”klungbyar” eller med Ha- 
merows begrepp ”mångfokuserade boplatser”. Andra 
byar saknade helt enkelt inslag av hierarkisk organisa
tion. De för medeltiden nya ”platsbyarna” är en sådan 
form. Det kanske mest undersökta exemplet, och det 
närmsta i undersökningsvolym som vi i södra Skandi
navien kommer Wharram Percy, är Fosie by utanför 
Malmö. Byn var enligt det äldsta kartmaterialet en 
”platsby” (Andersson 1994; Jönsson m.fl. 2001), vil
ket innebar att gårdarna låg runt en stor öppen plats. I 
de nordvästra delarna fanns byns kyrka. Ingen av går
darna, varken gården i anslutning till kyrkan eller nå
gon annan, befann sig i en topografiskt hierarkisk po
sition. Tvärtom förefaller samtliga gårdar ha lika stora
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möjligheter att övervaka boskapen som hölls på den 
gemensamma bygatan/forten. I Fosie finns alltså andra 
hierarkiska parametrar representerade, främst kon
troll av ideologin och iögonfallande konsumtion. Kyr
kan i byn uppfördes på en (möjligen en av flera) stor 
gård i byn (intill denna fanns även en runsten).

Gårdarna i byn Örja utanför Landskrona var orga
niserade på samma sätt som i Fosie (se Schmidt Sabo i 
denna volym). Lämningarna efter byns första kyrka 
har påträffats på en av gårdstofterna. Kyrkan var med 
andra ord troligen uppförd på initiativ av en enskild 
person. Men till skillnad från Fosie, så rivs denna kyr
ka någon gång under den tidiga medeltiden. En ny upp
förs strax därefter på den bykommunala forten/platsen 
mitt i byn. Initiativtagarna till den nya kyrkobyggna
den, mot bakgrund av att den uppfördes på bykommu
nal mark utanför inflytande av någon enskild jordäga
re, torde ha varit by- eller sockenkollektivet.

Sambanden mellan kyrkor och profana gårdsmiljö- 
er kan även uppfattas som en hierarkisk parameter 
inom byarna. Genom att en person eller ett auktori- 
tetsfält kan kontrollera tillträdet till kyrkorna och där
med för samhället viktiga ritualer, så står besökarna i 
beroendeförhållande till denne/dessa. Detta blir emel
lertid ett beroendeförhållande först då ritualerna blir 
en angelägenhet för samhället i sin helhet, dvs. att sto
ra delar av befolkningen inrättar sina liv efter, samt 
anser sig beroende av, kristna ritualer (dop, bröllop, 
konfirmation, nattvard, mässa osv.) och att dessa en
dast kan utföras i speciella byggnader. Det kanske var 
detta som bönderna i Örja reagerade mot när de upp
förde sin kyrka på forten mitt i byn.

Kyrkor som uppförts i gårdsmiljöer under vikinga
tid och tidig medeltid behöver inte återspegla sådana 
förhållanden. Placeringen av sådana byggnader före
faller vid några tillfällen, som i Lisbjerg, att ha haft 
samma belägenhet som de vikingatida satsbyggnader
na. Det är inte bara belägenheten på gårdsläget som 
relaterar tidiga kyrkor i profana gårdsmiljöer med 
salsbyggnaderna. Salsbyggnaderna, eller hallarna som 
de också benämns, var platsen för viktiga semireligiösa

ritualer som gästabud och alliansbildningar, vilka till 
vissa delar kan jämföras med de sociala konsekvenser
na av kristna ceremonier. På några platser har det även 
framkommit ”kyrkliknande” byggnader i sådana mil
jöer. Förekomsten av flera samtida ”kyrkliknande” 119
byggnader i Omgård, samt enstaka förekomster av så
dana i Särslöv, Kvärlöv och Alstorp antyder att det 
funnits fler kyrkobyggnader än vad som senare skulle 
bli socknar. Detta indikerat alltså att kyrkobyggnader
na i ett skede varit gårdsspecifika eller privata egendo
mar (se Anglert 1995, s. 177), vilket skulle ha innebu
rit att de inte behövde ha varit en gemensam angelä
genhet för ett större spektrum av befolkningen. Ur det
ta perspektiv bör såväl de tidiga träkyrkorna som tidi
ga stenkyrkor uppförda på initiativ av individer för
stås som statusmarkeringar på samma sätt som sals
byggnaderna. Med tiden förvärvade vissa kyrkor 
viktiga rättigheter (dop, begravning osv.) eller reliker 
som gjorde dessa till angelägenheter för bredare be
folkningssegment (a.a., s. 184f).

En annan kontextbunden utvecklingstendens inom 
gruppbebyggelserna var materialiseringarna av grän
ser mellan olika enheter. Spår efter rännor och hägna- 
der mellan olika gårdar på gruppbosättningar som da
terats till yngre järnålder är ovanliga, även om man 
måste förutsätta att åkrar alltid varit hägnade. I den 
mån sådana förekommer har de daterats till de senare 
delarna av vikingatid och består mestadels av grävda 
diken. Dikena bildar under denna period stora kva
dratiska tomter, inom vilka såväl gårdens byggnader 
som dess inägomark fanns belägna. Från och med 
1100-talet gjordes allt fler gränsmarkeringar mellan 
gårdar, men under denna period framstod tomterna 
som mindre och mer rektangulära. Detta sammanfal
ler rumsligt och kronologiskt med fixeringen av be
byggelsen till den struktur som finns angiven i de älds
ta kartorna. Storleksminskningen av tomterna innebar 
att inägomarken förflyttats från gårdarnas direkta när
het, vilket bör ha betytt att de placerats i vångar beläg
na utanför bytomten. De definierade utrymmena ut
gjorde även juridiska gränser. Innanför toftgränserna
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Fig. 23. Storleken på böter för dråp enligt hälsingelagen. Graderingen 
är anknuten till olika rum, där böterna är som störst i bostadshuset 
och som minst på utmarken. Efter Mogren 2000, s. 35.

Size of fines for manslaughter according to the law of Hälsingland. 
The gradation is related to different places, with the fines being lar
gest for a killing in the dwelling house and smallest in the outlands. 
After Mogren 2000, p. 35.

åtnjöt exempelvis gårdens invånare ett större skydd 
mot oegentligheter än utanför detsamma (Hoff 1998, 
s. 84f, 95; se fig. 23). Vidare var tofternas storlek eller 
bredd gentemot forten/bygatan också avgörande för 
gårdens andel av byns resurser, så i denna bemärkelse 
var gränserna även ägorättsliga dokument.

Diken utgjorde, som tidigare påpekats, även grän
ser för andra sociala rum, som kyrkogårdar och stads- 
områden. De äldre kyrkogårdsgränserna var emellertid 
inte bara en juridisk gräns, utan utgjorde även omfatt
ningen av kyrkans sakrala ”kraft” (se Harrison 1996). 
Att gräva diken utgjorde med all sannolikhet en hand
ling, som i likhet med skötningen, var det juridiskt legi
tima förfarandet vid förändringar av ägostrukturer och 
vid markeringar av rum med annan rättslig standard.

Detta innebar också, om gårdsinnehavaren var landbo 
eller på annat sätt brukade jord som tillhörde någon 
annan, att toftens storlek var en måttstock på dennes 
ränta/avrad. Benägenheten att på dessa sätt materiellt 
och juridiskt definiera olika utrymmen var en ny rums
lig ordning. Många har tolkat dessa fenomen som ter- 
ritorialiseringar av de sociala relationerna, där de defi
nierade utrymmena fördelade samt förankrade basala 
rättigheter och skyldigheter (Dodgshon 1987, s. 138; 
Saunders 1990, 1991, s. 291 ff; Larsson & Saunders 
1996). Detta innebar att jorden, från att tidigare ha va
rit oskilj bar, var möjlig att skilja från dess invånare. En 
annan aspekt av det hela är att grävda diken som av- 
gränsning av kyrkogårdar generellt sett är äldre än di
ken i profana miljöer. Ur detta perspektiv kan diken i 
profana miljöer förstås som utslag av en ”kristen” 
rumsuppfattning.

Förändringarna i byggnadskulturen speglar och 
kompletterar på många sätt iakttagelserna i utform
ningen av bosättningarna. Uppförandet och utform
ningen av byggnader återspeglade varianter av lokala 
kontextbundna traditioner och influenser utifrån. Hu
sen uppfördes utan ritningar, de naturliga förebilderna 
fanns istället i form av stående byggnader. Beroende 
på husbyggarnas olika referensramar och tillgång till 
material och kunskap (i form av hantverkare, en grund
förutsättning var givetvis ekonomiska medel) så utfor
mades byggnaderna på olika sätt. Dels fanns alltså 
hantverkare som besatt kunskaper och som med rätt 
tillgång till material kunde uppföra tekniskt avancera
de konstruktioner. Dels måste man tänka sig ett tradi
tionellt husbyggande som utfördes av bönderna själva. 
Detta karakteriserades av: ”Den genom generationer 
samlade kunskapen och erfarenheten om hur bygdens 
tillgångar kunde utnyttjas, hur byns åkrar, skogar, äng
ar, sjöar och åar skulle brukas, hur man gjort förr, vilka 
misstag man gjort, när och hur arbetet skulle utföras 
osv., kunde endast förmedlas i en konkret tradition och 
endast förvärvas genom tillhörighet, och genom närva
ro och deltagande i sysslorna” (Werne 1994, s. 75). I 
denna tradition underordnades husens och gårdarnas
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arkitektur den kollektiva samhörigheten i sin helhet, 
”men lämnade utrymme för individuella egenheter i 
detaljer och dekorationer’’’’ (a.a., s. 74). Utgår man 
från denna divergering mellan olika typer av bygg
nadskultur framstår vissa hustyper som avvikande i 
den bemärkelse att speciella hantverkare måste ha 
medverkat vid uppförandet. Under yngre järnålder 
gäller detta främst de skeppsformade breda satsbygg
naderna, men kanske också de byggnader som hade 
avsevärt större bredd än de övriga (se fig. 19). Ett ex
empel på sådana var de s.k. ”trelleborgshusen” (Wran- 
ning 1999). Hus av denna typ var uppförda enligt spe
ciella principer, vad gäller såväl konstruktion, propor
tioner som mätprinciper. Wranning kunde konstatera 
att flera byggnader som uppfördes i södra Halland var 
tydligt inspirerade av ”trelleborgshusen”, men även att 
olika typer av avvikelser hade gjorts. Han menar vida
re att de halländska husen inte var någon lokal variant, 
utan att de respektive byggherrarna varit olika bevan
drade i tekniken. Man bör nog separera byggherrarna 
från den hantverksskicklighet och den kunskap som 
krävdes för att uppföra dylika byggnader. Byggherren 
bör nog ha betraktats som gårdsinnehavaren/gårdsin- 
nehavarna som bekostade och initierade själva bygget, 
medan hantverkaren antingen tillhördes dennes ”fami
lia” eller att denne i likhet med andra hantverkskate- 
gorier förde en kringvandrande tillvaro. I Skåne har 
ett flertal byggnader av denna typ framkommit. Det 
senaste och kanske mäktigaste exemplet härrör från 
Järrestad utanför Simrishamn (Söderberg 2001; 
2003), medan andra bl.a. har påträffats i Häljarp och i 
Skabersjö (se Jeppsson 1996). Gemensamt för dessa är 
att de framkomna konstruktionselementen delvis avvi
ker från den mall som redovisats av Wranning, vilket 
torde betyda att de uppförts på samma sätt som de 
sydhalländska exemplen, dvs. med all sannolikhet i 
närvaro av speciella hantverkare. De tidiga träkyrkor
na och stenarkitekturen bör ha haft samma bakgrund, 
där speciella hantverkare knutits till byggandet. Båda 
typerna av byggnader krävde kunskaper som inte fanns 
representerade i den egna bygden.

Den traditionella byggnadskulturen stod givetvis inte 
opåverkad av prestigearkitekturen. Stora byggnadsfö
retag kan principiellt sett endast ha utförts med hjälp 
av arbetskraft från den kringliggande bygden och/eller 
som stått i någon typ av beroendeställning till bygg
herren. På detta sätt kan prestigearkitekturen ha stått 
som förebilder i den traditionella byggnadskulturen 
och förmedlat tekniska och konstruktionsmässiga inn
ovationer.

Detta var givetvis beroende på hur byggnadshyttor- 
na organiserades och vilka material som användes. 
Tillgången till byggnadsmaterial varierade från bygd 
till bygd, men det fanns även andra faktorer som styr
de materialvalen. Dels varierade rättigheterna till till
gången både i tid och rum. Exempelvis hårdnade kam
pen om rättigheterna till att avverka på utmarkerna 
under senmedeltid. Många adelsmän hävdade att de 
hade ensamrätt till skogen (Porsmose 1988, s. 299). 
Dels fanns ett beroende av hur väl utbyggd arbetsorga
nisationen kring material och yrkeskunnande var. I fle
ra städer fanns exempelvis under medeltiden byggmäs
tare och olika typer av byggnadsrelaterade skrån (Wer
ne 1994, s. 18 Iff). Fanns inte byggnadsmaterialen i 
den egna bygden, var man, som på den skånska slätten 
under 1800-talet, tvungen att köpa timmer från de 
mer skogrika regionerna. Detta förutsatte ett utbyggt 
nät av kontakter som givetvis var varierande beroende 
på sammanhang och tillgång till olika typer av mark
nader.

Byggnadsmaterial som sten och tegel krävde andra 
typer av logistiska kedjor. Dels krävde utvinningen till
gång och rättigheter till själva råvaran, dels hantverka
re för grovbearbetning på utvinningsplatsen. Dessut
om var transporter till byggplatsen och skickliga hant
verkare med organisationsförmåga och vana en förut
sättning. När det gäller tegelarkitektur krävdes också 
teknologisk kunskap om ugnskonstruktioner och 
bränning. Detta rymdes inte i den traditionella bygg
nadskulturen, utan förutsatte specialister i form av 
byggmästare, stenhuggare etc. och inflytelserika per
soner med tillgång till råvaror och kapital.
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Spridningen av konstruktionstyper i västra Skåne påvi
sar att exempelvis grophusen blev allt vanligare under 
loppet av den yngre järnåldern. Under vikingatid fanns 
det flest och störst grophus, även om hustypen inte 
fanns på varje gård. Men det antyder trots allt att typen 
gradvis assimilerats in och förmedlats i den traditionel
la byggnadskulturen. Samma typ av förmedling och 
långsamma utveckling verkar ha skett när det gäller de 
enskeppiga konstruktionerna. Typen hade introduce
rats redan under de senare delarna av vikingatid. Då, 
liksom under den tidiga medeltiden fanns typen endast 
företrädd på ett fåtal platser. Däremot vann typen vida
re spridning under högmedeltid, då även tekniska inn
ovationer som fotrem/träsyll på sylisten tillfördes kon
struktionerna på de platser där det tidigare funnits en
skeppiga byggnader med jordgrävda stolpar. De olika 
tekniska innovationerna kring de enskeppiga kon
struktionerna kan alltså beskrivas som tillsatser och 
kompletteringar av ett redan existerande koncept. Den 
tvåskeppiga konstruktionen avviker från detta möns
ter. Såväl dateringarna som spridningen antyder att ty
pen introducerats skyndsamt på en mängd platser. Det
ta tyder på att typen inte har förmedlats och utvecklats 
inom den traditionella byggnadskulturen. Typen före
kom vidare i miljöer där det troligen inte funnits eko
nomiska möjligheter att anställa speciella hantverkare 
vid byggandet. Dessutom har vissa av dessa byggnader 
hyst såväl bostad som fähus vilket förstärker bilden av 
att de tvåskeppiga byggnaderna har skilj t sig från de 
övriga, och har förmedlats av personer som kommit 
från andra förhållanden.

Skillnaderna mellan byggnader tillhörande bygg- 
nadsskicket från yngre järnålder kontra det medeltida 
avser dock även storleken på byggnaderna och deras 
respektive rumsdisposition. Storleken på byggnads- 
lämningarna som daterats till yngre järnålder variera
de mycket, medan de som konstaterats härröra från 
medeltid var mer samlade. Framförallt var detta tyd
ligt vad anbelangar huslämningarnas bredd, där näs
tan samliga byggnader från och med högmedeltid var 
mellan fem och fem och en halv meter breda.

Storleksvariationerna under den yngre järnålder kan till 
viss del tolkas som att det funnits ett myller av olika hus 
på gårdarna. Baskomponenten i gårdarna var under 
hela denna period det treskeppiga långhuset. Under slu
tet av romersk järnålder och folkvandringstid utverka
des fler bostadsrum i dessa byggnader, vilket har tolkats 
som att personer i beroendeställning gentemot gårdsä- 
garen rumsligt avskiljts från det övriga hushållet. Hu
vudbyggnaden har dock fortlöpande under den fortsatta 
delen av järnåldern och den tidiga medeltiden komplet
terats av allt fler typer av byggnader. Under folkvand- 
ringstid verkar många hus haft kombinerad bostads- 
och stallfunktion, medan den senare någon gång under 
perioden har placerats i separata byggnader. Gårdarna 
kompletterades också med grophus och stolplador, och 
fäster man vikt vid, den tidigare beskrivningen av grop
husens spridning, så tillfördes de olika byggnaderna 
gradvis under hela de följande delarna av järnåldern.

Kulmen verkar ha nåtts under slutet av vikingatid 
och under tidig medeltid, vilket illustreras av exemplen 
från Kyrkheddinge, då en myriad av byggnader och kon
struktioner fanns på vissa av gårdarna. I samband med 
detta avskiljs, att döma av Hoffs läsning av landskaps
lagarna, trälar och egendomslösa i gårdsinnehavarens 
”familia” från huvudbyggnaden till mindre intilliggande 
hus (kanske, som i större gårdar under tidig modern tid, 
i oeldade hus endast under de varmare delarna av året).

Under vikingatid kommer även, som tidigare påpe
kats, stora salsbyggnader med representativa funktioner. 
Dessa funktioner får av allt att döma inga efterföljare i 
de redovisade medeltida byggnadskategorierna. Däre
mot återfinns dessa i adelns prestigearkitektur represen
terad av olika varianter av huvudgårdar och borgar. 
Frälsets byggnader var till största del alienerade från den 
traditionella byggnadskulturen, såväl med avseende på 
konstruktion och material, som representativa möteslo
kaler. Mot bakgrund av detta resonemang kan utveck
lingen beskrivas som en ”korporativisering” av byggnad
skulturen och som en rumslig separering av de vikingati
da och tidigmedeltida gårdarnas sociala kategorier, där 
kärnfamiljer bebodde rumsligt avgränsade tomter.
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Vägen till kulturell formering och 
klassbildning - bybildningen som 
social praxis
”1 den landsdel var det nemlig sådan at hver gang folket 
følte at dets byrder blev ubærlige, satte det sig op mod 
urætten med magt. Når folket føler at trældommen bli
ver obærlig, griber det mod orætten med våben i fælles
kab for at kræve sin frihed” (Saxo 2000, s. 210).

De olika beståndsdelarna i bybegreppet är samtliga att 
betrakta som social praxis. Ordnandet av bebyggelsen, 
åkerbrukets organisation, byrådens sammansättning 
och utformning var alla exempel på fenomen som vuxit 
fram i kontextbundna miljöer och som har format byar
na som samhälleliga institutioner (reproducerad social 
praxis). Jämfört med den idealiserande typbeskrivning
en av en medeltida by som gjorts ovan uppfyller majori
teten av byarna inte samtliga av de kriterier som beskri
vits; bybegreppet har utformats som bestående av ett 
flertal parametrar. Dessa avvikelser och myriaderna av 
variationer, kan utifrån den tecknade idealbilden förstås 
som kompromisser mellan intentioner och traditioner, 
samt/eller resultat av kamp mellan olika samhällsintres
sen. Någon fullständig eller för den skull total bild av de 
olika aspekterna av bybildningen kan aldrig erhållas, 
och skall man beskriva framväxten av byarna är man 
hänvisad till att välja olika parametrar. Utgångspunkter
na är som tidigare diskuterats att se ”bybildningen” som 
en del av samhällsutvecklingen och som materialiserade 
sociala handlingar i de historiska föränderligheterna. 
Det har således varit av vikt att undersöka skilda livs
mönster och attityder som var förknippade med bybild
ningen vilket på olika sätt medieras i organisationen av 
landskapet, bosättningarna och byggnaderna.

På ett mer övergripande plan har det även varit 
nödvändigt att teckna bilden av en generell ”struktur” 
för att förstå bybildningens utgångspunkter (dvs. dess 
kontext). Detta har dels gjorts utifrån ett långt tidsper
spektiv, dels genom att försöka förstå fenomenet med 
”vandrande byar”.

Förflyttandet av bebyggelsen var ett sätt att dokumen
tera förändringar av de sociala förhållandena, boplat
serna var på detta sätt förknippade och förenade med 
dess bosättare. Förändringarna dokumenterades och 
förmedlades genom landskapet, och eftersom männis
kornas sociala förhållanden var beroende av härkomst 
och anfäder så var de forna boplatserna (bevarade i 
det kollektiva minnet) viktiga orienteringsprinciper 
för de samtida förhållandena. De bevarade landskaps- 
klassificeringarna tyder också på att vidare landskaps- 
avsnitt, befolkningssegment och viktiga monument 
var gemensamma för en mängd olika boplatser eller 
för en bygd. Landskapets organisation var, precis som 
de samtida gruppbosättningarna, ett virrvarr av rums
ligt förmedlade relationer till rättigheter och skyldig
heter. Den rumsliga organisationen under den feodala 
epoken karakteriserades av definierade utrymmen och 
relativt sett stabila organisationsformer. Detta måste 
ha inneburit att de sociala relationerna inte längre för
medlades via förändringar av rummet, utan att de ut
spelades i en fastlagd rumslig ordning. Möjligen kan 
den nya rumsliga ordningen vara inspirerad av en 
”kristen” rumsuppfattning, där olika definierade rum 
utgjorde begränsningar för rättslig status. Skillnader
na mellan de rumsliga principerna kan beskrivas som 
att rummet under de äldre epokerna följde människan, 
medan grundregeln under den feodala epoken var att 
människorna följde rummet. Den nya rumsliga ord
ningen innebar att människorna i högre utsträckning 
var alienerade från jorden.

Under samma tid avskiljdes egendomslösa och/eller 
trälar från de huvudsakliga utrymmena för gårdens 
innehavare. Under romersk järnålder/folkvandringstid 
skapades speciella rum i gårdarnas långhus och fortlö
pande fram till tidig medeltid uppfördes på allt fler går
dar (men på långt ifrån alla) speciella byggnader, bl.a. i 
form av grophus, för dessa människor. De största går
darna bestod av ett myller av byggnader placerade på 
stora tomter. Gårdarna framstår som ekonomiskt själv
försörjande och socialt segregerade enheter, varför 
gruppbosättningarna i jämförelse med de medeltida
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byarna måste betraktas som konglomerat av ensam
gårdar eller mindre godsbildningar. Under slutet av 
1100-talet och början av 1200-talet i de huvudsakliga 
jordbruksområdena och senare på andra platser, för
ändrades väsentliga organisationsformer i de olika 
gårdarna. Med undantag för huvudgårdarna försvin
ner de representativa salsbyggnaderna från gårdarna 
som nu allt mer bestod av två-, tre- och fyrlängade en
heter. Samtidigt förändras principerna för att uppföra 
byggnader. Dels uppförs byggnaderna med en annan 
typ av konstruktion, dels förekommer en annan rums- 
disposition i bostadshusen. Denna utveckling förmed
lades korporativt bland bönderna medan frälset upp
förde hus enligt helt andra principer (som förmedlades 
via speciella byggmästare/hantverkare och med andra 
förebilder). Förändringarna i byggnadskulturen sam
manfaller med uppkomsten av topografiska hierarkier 
inom gruppbosättningarna, vilket sammantaget bör 
tolkas som att den utveckling som inleddes under yng
re romersk järnålder/folkvandringstid med avyttrande 
av speciella utrymmen i långhusen under medeltiden 
fortsatte med avyttrande av specifika och definierade 
tomter såväl som separering av byggnadsskicket.

Utvecklingen under den senare delen av järnåldern 
och den tidigare delen av medeltiden har tolkats som att 
familjestrukturen förändrades från ”familia” (en per
sonkrets knuten till en specifik jordägare) till kärnfamilj 
(Carelli 2001, s. 60). Utifrån detta samt andra faktorer, 
som förstärkningar av den privata äganderätten på be
kostnad av den kollektiva, menar Carelli att samhället 
individualiserades, privatiserades, kapitaliserades och 
kommersialiserades (Carelli 2001 s. 72f, 96ff). Visserli
gen var den feodala räntan alltid individuellt relaterad 
till brukarna, och visserligen får den privata äganderät
ten till allmänna produktionsmedel ökad betydelse, 
men flera faktorer talar snarare för att samhället korpo- 
rativiserades och ”feodaliserades” snarare än att det in
dividualiserades och kapitaliserades.

Agrarproduktionen i byarna organiserades kollek
tivt, eller var åtminstone beroende av kollektiva beslut. 
Äganderätten var på ett sätt relaterad till kontrollen

över produktionens överskott, dvs. ägande av jordrän
ta (i denna bemärkelse ägde antingen kungen eller det 
andliga och världsliga frälset all jord). På ett annat sätt 
kontrollerade den enskilde bonden sina egna produk
tionsmedel vilket kan förknippas med privat ägande
rätt (se Olsson & Thomasson 2001 och där anförd lit
teratur). Men genom att driften av gårdarna var un
derkastad en bygemensam förvaltning så var byarna 
arbetskollektiv inom vilka de olika kategorierna (hu- 
vudgårdsinnehavare, självägande, landbo osv.) hade 
likvärdiga positioner. Tidpunkterna för att så, skörda 
och släppa in djuren för bete i de olika vångarna var 
underställda bygemensamma beslut. Dessutom växla
de den privata förfoganderätten till tegarna under 
skördesäsongerna till ett kollektivt nyttjande under 
trädan. Likaså var övervakningen av den viktiga 
stängselskyldigheten underställd byn som institution. 
Byns utmarker var liksom vångarna under trädan kol
lektivt nyttjade, men villkorade av den enskilda går
dens andel av byns gemensamma resurser samt kunga
maktens anspråk på regaliarättigheter (även av frälsets 
intressen under senmedeltid och tidig modern tid). 
Anspråken på vad vi i modern terminologi benämner 
som jordägande eller privat äganderätt var på detta 
sätt sammanvävda i konkurrerande och överlappande 
rättigheter till nyttjandet av jorden. Den medeltida 
agrarproduktionen var heller inte vinstmaximerad. 
Produktionen var inte ämnad att generera största möj
liga profit, utan för att säkra subsistensen (Rosener 
1992, s. 123). Det viktigaste var bruttoandelen av fa
miljearbetet vilket vid nedgångar i bondeekonomin re
sulterar i ökad arbetsinsats. Bönderna avyttrade vis
serligen en del av sin produktion på marknader för att 
tillgodose olika behov, men bönderna i det feodala 
systemet var bara delvis, till skillnad från senare tiders 
kommersiella familjejordbruk, integrerade i ofull
ständiga marknader (Ellis 1988, s. 4, 12). Marknader
na var förhållandevis underutvecklade med få aktörer. 
Men de var också villkorade, eftersom de definierades 
av privilegier snarare än tillgång och efterfrågan. Even
tuella vinster skapades genom kontroll och regleringar
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av produkter och prissättning (Saunders 1991, s. 
299ff). Det mesta av den feodala räntan betalades i 
form av arbetsbeting/hoveri och/eller såsom andel av 
produkt/andel av resurser, vilket på bekostnad av bön
derna gjorde frälset till deltagare och aktorer på mark
naden. Detta talar snarare för framväxten av en regle
rad feodal privilegieekonomi än en mer kapitalistiskt 
orienterad marknadsekonomi med individuella aktö
rer.

Organisationen av subsistensproduktionen, liksom 
de vertikala samhällsrelationerna medierade av den 
feodala räntan, skapade en praktik där brukarna stod 
i likartade beroendeförhållanden och hade gemensam
ma intressen, vilket tillsammans med den rumsliga or
ganisationen av såväl landskapet som byarna bör tol
kas som att brukarna i analytiskt hänseende bör be
traktas som en klass. Klassbegreppet är dock proble
matiskt ur flera perspektiv. Den engelske historikern 
Edward P. Thompson har på flera punkter kritiserat 
det traditionella marxistiska klassbegreppet. Hans de
finition av klass innehåller samtidigt en kritik mot an
dra historiematerialistiska traditioner:”By class I un
derstand a historical phenomenon, unifying a number 
of disparate and seemingly unconnected events, both 
in the raw material of experience and in conscious
ness. I emphasize that it is a historical phenomenon. I 
do not see class as a ‘structure”, nor even as a ‘catego
ry”, but as something which in fact happens (and can 
be shown to have happened) in human relationships” 
(Thompson 1963, s. 8). Det som Thompson främst 
vände sig emot var att klassbegreppet användes och 
definierades av ‘objektiva” kriterier (ställning i det 
samhälleliga produktionssystemet, förhållande till 
produktionsmedel osv.) och att dessa följde i lagbund
na processer (teorin om samhällsformationerna). I se
nare uppsatser har han dock förtydligat klassbegrep
pet (Thompson 1983, s.137-184). Han menar bl.a. att 
‘klass” är en historisk kategori och att denna inte är 
statisk utan föränderlig och att den förutsätter närva
ro av andra samhällsklasser. Men den kanske viktigas
te delen i Thompsons resonemang är att han betonar

att klassen utvecklas då människor upplever sina om
ständigheter inom de sociala relationerna och de 
handskas ”kulturellt” med dessa upplevelser, att det 
finns en medvetenhet om gruppen som ”klass”. En an
nan viktig beståndsdel i begreppet är att klasser inte 
existerar separat: ”Det är tvärtom sa att folk kommer 
på att de lever i ett samhälle som är uppbyggt på ett 
visst sätt (varvid produktionsförhållandena har en av
görande betydelse, men inte är allenarådande), upple
ver utsugning (eller behov att behålla makten över 
dem de suger ut), identifierar motstridiga intressen, 
börjar kämpa om dessa frågor och under denna kamp 
upptäcker sig själva som klasser och definierar denna 
upptäckt som klassmedvetande. Klassen och klass
medvetandet är alltid det sista stadiet, inte det första, i 
den verkliga historiska processen” (Thompson 1983, 
s. 161). I vissa passager går Thompson så långt så han 
menar att om folket inte hade tillgång till klassbegrep
pet, dvs. innan det myntades av Marx och Engels, så 
fanns det inget klassmedvetande. Men samtidigt tilläg
ger han att begreppet ändå kan användas, dock inte 
utan betydande svårigheter, som begrepp vid analyser 
av förindustriella epoker. Begreppet kultur får i Thomp
sons klassdefinition en central betydelse, vilket har 
diskuterats flitigt inom ämnena historia och etnologi 
(se Edgren 1990). Kulturbegreppet har i dessa diskus
sioner betonats som hur klasser och grupper försöker 
omsätta sina erfarenheter i omvandling av kulturen 
och samhället. Definitionen av klass blir därmed lika 
mycket en kulturell formation som en ekonomisk (An
dersen 1989). Andra faktorer som har betonats är att 
kultur ingår i ett samspel mellan materiella och klass
mässiga förhållanden i samhället och att kulturanaly
sen måste förstås som ett historiskt begrepp. ”Männis
kors kultur och tolkningar måste förstås som ett aktivt 
element i den historiska processen, inte endast som 
härledningar ur mer fundamentala principer” (Edgren 
1990, s. 233).

Försöker man applicera Thompsons klassbegrepp 
på det feodala samhället i Sydskandinavien finns det 
givetvis en del svårigheter. Precis som han själv har
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beskrivit, så är klassbegreppet historiskt specifikt. De 
förhållanden som avses i hans definition var specifika 
för den engelska arbetarklassens formerande, medan 
förhållandena i Sydskandinavien under medeltiden gi
vetvis var delvis eller helt annorlunda. Förhållandena 
mellan de som brukade jorden, de som krigade och de 
som bad i det medeltida samhället var på den ena si
dan medvetliggjorda under samtiden och legitimerade 
av den dominerande ideologin. Å andra sidan uppfyl
ler den samhälleliga delningen och de därpå följande 
exploateringsförhållandena mellan dessa grupper, som 
påpekats ovan, kriterierna för vad som kan kallas 
klassamhälle. Men till skillnad mot förhållandena i in
dustrisamhället så var förhållandena mellan de olika 
samhällsintressena inte förmedlade och organiserade 
på samma sätt. Den politiska kulturen liksom frälsets 
kulturella hegemoni såg annorlunda ut. Bönderna 
samlades på bystämmor, härads och/eller landsting, 
varav åtminstone de två sistnämnda kunde vara sam- 
hällsgemensamma (se Wiirtz Sørensen 1988). Men 
bondeståndet fick exempelvis inte, vid sidan av den 
gamla tingsorganisationen, någon riksomfattande, 
inte heller någon landskapsomfattande representa
tion. De enda undantagen utgjordes av enstaka riks- 
samlingar under 1400-talet där bönderna var repre
senterade häradsvis (Hørby 1981, s. 236). Vidare var 
medeltidens bondeprotester mestadels allianser mellan 
bönder och olika frälsepersoner. Detta har tolkats som 
att de inte var "bondeuppror” eller uppror överhuvud
taget, de var heller inte klasstrider, utan att det var till
varatagande av gemensamma rättigheter (Reinholds- 
son 1998, s. 257). De s.k. upproren var istället ”res
ningar” som tillsammans med andra uttryck som gille
anslutning samt bonde- och gränsfejder, ingick i den 
politiska kulturen. Resningarna var protester mot 
brott mot rättsföreställningarna och sedvanerätten el
ler reaktioner på handlingar som berövade folk sed
vänjor, fritidsvanor osv. Detta är faktorer som även 
går att applicera på de danska medeltida resningarna 
(se Wiirtz Sørensen 1988). Ofta var det bönderna som 
identifierade ”orättvisorna” såsom riktade mot dem

som samhällsgrupp, tog initiativ till resningarna och 
därpå bildade allianser med frälsepersoner. Man vinn
läde sig också om att kollektivisera resningarna inom 
bondepopulationen. Detta måste uppfattas som att 
bönderna identfierade vad Thompson benämnde som 
”utsugning” och, såsom ett sätt att legitimera sina krav 
i förhållande till frälsets kulturella hegemoni, skapade 
allianser med frälsemän för att på detta sätt uppnå 
sina syften. Det politiska handlandet gjordes i förhål
lande till och gentemot det feodala samhällets ideolo
giska referensramar. Den ideologiskt förankrade ar
betsdelningen mellan de som arbetade, de som krigade 
och de som bad, gjorde exempelvis att väpnade uppror 
kunde legitimeras genom allianser med frälsepersoner 
- de som hade som sitt samhälleliga ansvar att försva
ra den övriga befolkningen mot orättvisor. Mot bak
grund av detta resonemang, dvs. att bönderna förmed
lade och kanaliserade sin klassgemenskap och klass
kamp genom allianser med frälsepersoner, så måste 
resningarna betraktas som klasstrider. Bönderna var 
med andra ord aktörer och i högsta grad deltagare 
samt tillvaratagare av sina intressen i det politiska ske
endet.

Det är i skenet av detta som bybildningen måste 
betraktas, som kamp mellan olika intressen, allians
bildningar, intentioner, hävdvunnenhet och kompro
misser. Formeringarna av byarna måste med andra ord 
ses som aktiva beståndsdelar av korporativiseringen 
och klassbildningen i det feodala samhället. På ett ge
nerellt plan var detta en homogen utvecklingstendens, 
men på olika platser, som åskådliggörs i skillnaderna 
mellan Särslöv och Dagstorp, var det ett tämligen hete
rogent och knaggligt skeende. Det skedde under en 
lång period, där sedvanan även medierades genom det 
rumsliga utnyttjandet och organisation av bebyggel
sen. De olika gårdarna var till långt in i medeltid for
mellt jämlika enheter i gruppbebyggelserna, om än de 
olika gårdarna var och en för sig var socialt splittrade. 
Dessutom var av allt att döma placeringarna av går
darna, både i förhållande till forn boplats och iögon
fallande topografisk position, liksom utformning av



By bildningen och bönderna

de respektive huvudbyggnaderna viktiga hierarkiska 
beståndsdelar. Bybildningen kan i lika beståndsdelar 
ses som en emancipation av människor i beroende
ställning på gårdarna som uppkomsten av de feodala 
klasserna och de där tillhörande hierarkierna. Byarna 
var efter förhållandena effektiva och rationella ekono
miska enheter, effektivare än vad som var fallet med de 
tidigare konglomeraten av ensamgårdar (se resone
mang i Olsson & Thomasson 2001). Subsistenspro
duktionen var å ena sidan övervakad och kontrollerad 
(huvudgårdarnas placering i reglerade bytomter), 
dessutom ägdes överskottet av frälset/kronan/kungen. 
Å andra sidan kontrollerade brukarna produktionens 
organisation och produktionsmedlen. Dessa förhål
landen kan beskrivas som en kompromiss av tidigare 
förhållanden, då odling i vångar utanför de särhägna- 
de tofterna från början måste ha betraktats som ut
mark och reglerats utifrån gårdsinnehavarnas lika rätt 
till andelar av denna. Avyttringar av nya gårdar/be
byggelseenheter, antingen beroende av frigivning av 
trälar eller uppdelning av tidigare större enheter, har 
fått förhålla sig till sedvanerätten. Även en frälseper- 
son som tog initiativ till vångabruket, tegspridning 
osv. hade inte oinskränkt rätt till markerna. För tidiga
re lösingar, trälar eller andra beroendekategorier från 
familialiknande förhållanden som blev brukare så har 
detta givetvis varit en klar förbättring av förhållande
na, en social emancipation. För tidigare storgodsinne
havare så har detta inneburit en minskad kontroll över 
produktionen, men ökad avkastning. Ur ett annat per
spektiv var korporativiseringen en långsam process, 
vilken möjligen inleddes med utverkandet av särskilda 
utrymmen för personer i beroendeställning i långhu
sen från yngre romersk järnålder - folkvandringstid 
och i särskilda hus fortlöpande under den senare delen 
av järnåldern och den tidigare medeltiden.

Landskapet och byarna som helhet var på detta sätt are
nor för klasstridigheter. Regleringarna var på samma 
gång viktiga för att kontrollera och övervaka brukarna 
som ett medel för brukarna hävda rättigheter gentemot 
överheten. Det fanns med andra ord ett ömsesidigt in- 127 
tresse av att dokumentera förhållandena. Eventuella 
förändringar skulle jämkas gentemot de tidigare förhål
landena och sedvana, varpå de dokumenterades i jor
den genom dikesgrävningar eller genom nya hägnader.

Ett exempel på klasstridigheter och försök till att 
utöva större inflytande över subsistensproduktionen 
och som förmedlades genom ”rummet” var utflyttan
det av huvudgårdar från bytomterna, vilket kunde gö
ras möjligt och förankras juridiskt genom landskaps
lagarnas regler om torpetablering. Ur frälsets synvin
kel kunde de därmed bryta ut sitt jordinnehav från det 
bysamfällda bruket och själv organisera produktio
nen. I Danmark skedde detta framförallt från 1200- 
talets slut och under hela 1300-talet (Reisnert 1989).
De nya bebyggelseenheterna hade ofta namns som slu
tade på suffixet -holm (Mattisson 1986), vilket ytterli
gare avskärmade huvudgårdarna från byarna. Andra 
liknande klassrelaterade strategier från frälsets sida 
för att inkräkta på brukarnas rättigheter var hävdan
det av regale (se Holm 1988), införandet av vorned
skabet i Danmark, de talrika godsbildningarna under 
tidig modern tid, och även i viss mån livegenskapen i 
Östeuropa.

Formerandet av en specifik byggnadskultur, såväl 
själva organisationen och förmedlandet av tekniker 
och konstruktioner som det arkitektoniska utforman
det, var en aktiv beståndsdel i böndernas klasskultur - 
en markering av korporativ närvaro i bebyggelsen och 
i samhället. Bönderna har med Thompsons ord hand
skats kulturellt med sina upplevelser; utan bönder - 
ingen by.
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Summary
The formation of villages and the 
farmers

Aspects of the making of the feudal class of 
farmers
When one travels the countryside in the southernmost 
parts of Sweden, small white-plastered churches, erec
ted around the beginning of the 12th century, are quite 
a common sight. These churches mark the site of an 
old village. Most of the villages were dissolved during 
the agricultural reforms of the 17th to 19th centuries. 
In some cases only single farms remain, the rest are 
scattered in the neighbouring landscape. In other ca
ses, several of the farms still remain on the old spot.

This paper is about the formation of these villages 
and the people responsible for it. It concerns overall 
questions regarding the construction of the village 
concept, the dependence upon theory when interpre
ting archaeological remains and the societal powers 
behind village formation during the period 500-1200 
AD. The empirical foundations are the results of large- 
scale archaeological excavations preceding the cons
truction of the West Coast Line in western Scania, 
Sweden. Eighteen sites with settlement remains dated 
to the period of interest were excavated. These are 
compared in the text with other equally old settle
ments found in the five western hundreds of Scania, a 
total of 133 archaeological investigated sites.

A village must be comprehended as an ever-chang
ing compromise between different social actors. In this 
perspective, village formation is an expression of a will 
to change society. It is a part of individual and collective 
urges to achieve certain purposes, to shape other cir
cumstances in which to live. Freedom of action is defi
ned by the preconditions of the existing society, which 
consist of reproduced relations between actors, organi
zed as social practices (i.e. the societal institutions). 
During the Middle Ages, feudalism was the predomi
nant social system. The societal institutions were foun
ded and continuously changed and manipulated th
rough daily practice, and were constituted by the 
church, the state and the different social classes. The 
relations of dependence were based upon privileged ac
cess to resources, primarily the agrarian surplus. But an 
important part of the system was also the social depen
dences and relations that existed all over the society.

The formation of villages can be understood as the re
sult of social practices, both individual and collective, 
and the villages as reproduced societal institutions.

The medieval village was made in a feudal setting, 
and was an active part in these circumstances, as re
gards both morphology and the organization of pro
duction. The vertical societal relations were constitu
ted mainly by domination and subordination. Feudal 
rent was the principal exponent of these relations, and 
the rent or/and tax was extracted by the nobility, the 
church or the king. The fundamental unit in the sys
tem was landed property, or, to put it more adequately, 
the ownership of the surplus yielded by the land. This 
meant that the territory was a politically defined spa
ce, alienated from the people who lived on it. Access to 
and use of land were regulated through privileges, 
laws and custom.

Every farm had its share of the production, rights 
and responsibilities in the village. Together with the 
feudal rent, this was spatially organized through the 
position and size of the plot, in Scandinavian called 
toft. The guiding principle was that larger plots (based 
on the size facing the communal open area in the cen
tre of the village, in Scandinavian called forte or byga
ta) had a larger proportion of the rights and a larger 
rent. Also, in some cases, the positions of the parcels 
on the fields were ordered by the position of the farms 
in the village. Another aspect of the spatial organiza
tion of the settlement was that the manors were often 
placed in topographical and strategic positions in or
der to control access and movements in the village as 
well as to and from the fields. It was also a reflection 
of conspicuous consumption; to show superiority th
rough architecture.

Traditionally, the establishment on the sites that la
ter became villages in southern Scandinavia has been 
dated to the 11th century. Excavations during the last 
decade reveal a more differentiated and varied deve
lopment. The earliest settlement remains within seve
ral village plots situated in north-western Scania have 
been dated to the period from the 13th until the 15th
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century. But there are in the region examples of the op
posite. Such kinds of varied development were detected 
by the excavations along the West Coast Line. In some 
of the village sites, situated in the agricultural parts of 
the investigated area, traces of Viking Age buildings 
were found. In others, located in the scrub areas, some 
of the first proven remains were dated to the 13th cen
tury. The results indicate that the tradition of wande
ring settlements in some areas, mainly in the scrub and 
forest areas, continued as late as the Middle Ages.

The most common characteristic of the villages in 
Denmark and Sweden is that the settlement was asym
metric and adjusted to the terrain. Often, the building 
arrangements lacked a clear structure. As regards late 
Iron Age settlement, five main types have been identi
fied: agglomerated villages containing clusters of 
farmsteads without a clear structure; row villages 
where the buildings were structured in relation to a 
road or a waterway; open space villages where the 
farmsteads were ordered around a greater open space 
(forte) in the centre of the village; and ordered villages 
where the farmsteads were structured in two parallel 
rows on either side of a road. All of these types are 
represented in the material from the investigated area 
around the West Coast Line.

Different aspects of the topographical hierarchy 
have been studied in the villages along the course of 
the railway. Often, as in the villages of Säby and Dags- 
torp, churches were placed on the highest positions, 
away from the farmsteads and at crossings between 
the open space and important roads to fields/grazing. 
Unfortunately, none of these presumed manorial tofts 
was excavated, but observations on one of the “ordi
nary” village plots in Säby revealed that the positio
ning of the farmstead was altered in the late 12th or 
early 13th century. After the movement it was spatially 
adjusted in relation to the manor, situated in one of the 
two rows of farmsteads. In other villages, like Särslöv, 
none of these hierarchal settings was found.

Single farmsteads within settlements from the late 
Iron Age, sometimes also in the Early Middle Ages,

seems to have been economically self-supporting units 
without many of the village’s cooperative structures. 
The different farms organized their production separa
tely. The fields were situated close to the farm buil
dings, if they were not separately fenced. In this re
spect, the settlements could be characterized as cong
lomerates of single farmsteads.

The formation of villages was to a great extent an 
issue of the making of feudal society with the farmers 
as a specific category. They acted as a group in district 
courts and other types of gatherings. Often it was the 
farmers that identified injustices against themselves as 
a group, established the arguments, looked for allianc
es with nobles and organized armed and unarmed re
bellions. The political trade took place according to 
the ideological references of feudal society, with its di
vision between those who worked (i.e. the farmers), 
those who fought (i.e. the nobles) and those who pray
ed. According to the ideology, armed rebellions achie
ved more legitimacy when they cooperated with per
sons whose purpose was to defend the society against 
threats. The farmers acted, participated and took care 
of specific class-oriented interests.

Landscapes and villages were arenas shaped for, and 
resulting from class struggles. Village formation can 
equally be understood as the emancipation of the lower 
societal groups within familia structures and the crea
tion of the feudal classes with their hierarchies and de
pendencies. The same contradictory relations were built 
into the organization of the villages. On the one hand, 
production was supervised and governed by the nobili
ty, which together with the king controlled surplus pro
duction. On the other hand, all of the users within the 
villages controlled the means of production. The terri
torialized landscape was both a way for the users to 
control and claim rights and a means for the nobility to 
control the users. One example of class struggles in the 
landscape was when manors moved out of the villages. 
From the perspective of the nobility it was a way to wit
hdraw their properties from the common use of the vil
lage land, and to control the means of production.
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Bylivet var under tidig medeltid det förhärskande sät
tet att leva på för merparten av befolkningen, med 
nära rumslig kontakt mellan besuttna och obesuttna, 
präst och frälse. Byarna var viktiga samlingspunkter, 
särskilt de byar som blev sockencentra med egen kyr
ka. Eftersom städerna var små och få till antalet, kan 
byarna anses vara den tidiga medeltidens mest spridda 
tätortsliknande bebyggelser. Under loppet av medelti
den och framöver förändrades dock bilden av byn. Då 
man i samband med skiftena på 1800-talet flyttade ut 
gårdarna från bykärnorna, var byarnas sociala, poli
tiska och ekonomiska funktioner definitivt omvärde
rade och långt ifrån den by som började formas under 
tidig medeltid. Vad var det som hände? Varför skapa
des byarna och vilken samhällsfunktion hade de?

Jag säger det redan nu, mitt syfte är inte att skriva 
de västskånska byarnas historia. Jag vill i denna studie 
istället belysa hur byarna kom att ingå i den medeltida 
samhällsstrukturen. Jag vill hävda att byarna ska ses 
som en samhällsformande institutionell struktur som 
påverkade framväxten av det medeltida samhället. 
Byn som ett socialt fenomen skapades i samspelet med 
andra samtida processer och för att kunna uppfatta 
byarnas betydelse och skiftande roller under olika 
tidsperioder måste byarna sättas in i sitt sociokulturel- 
la och ekonomiska sammanhang. Det är alltså viktigt 
att uppmärksamma att byarna fick sin betydelse ge
nom sin omgivning och sin samtid.

En stor inspirationskälla till denna studie har varit 
kulturgeografernas sätt att arbeta med landskap och 
rum. I synnerhet har Robert Dodgshons verk “Society 
in time and space. A geographical perspective on 
change” (1998) varit av allra största vikt. Bland annat 
tydliggör han hur all samhällsforskning påverkas av 
forskarnas egen syn på samhället, om man uppfattar 
den som en statisk eller en dynamisk konstruktion. 
Sociologen och filosofen Henri Lefebvre har inspirerat 
med sina rumsteorier och sociologen Anthony Giddens 
med sin strukturationsteori. Dessa forskares tankar har

jag använt som en teoretisk bas för att undersöka vilka 
skeenden byarna har varit involverade i. Alla tre tar 
fasta på brytpunkten mellan människa och samhälle. 
Människan konstruerar, bygger, organiserar och 
strukturerar, och det är också hon som länkar ihop det 
organiserade så att det får en viss betydelse, en me
ning. När jag konfronterades med deras texter tänkte 
jag hela tiden - vad betyder detta applicerat på byar
na? När Du läser denna text, tänk så.

Min studie inleds med att översiktligt diskutera be
greppet struktur. Sedan följer ett urval av några fors
kares teorier om hur strukturer kan användas som ett 
verktyg för att analysera sociala relationer och för att 
tydliggöra hur olika delar av ett samhälle är samman
länkade och interagerar med varandra. Därefter til
lämpar jag den teoretiska diskussionen på de historis
ka byarna, genom att visa vilka strukturer som byggt 
upp byarna och fått dem att bestå.

Studieområdet och materialet

Underlaget för studien, här kallat studieområdet, häm
tas inte från ett naturligt avgränsat topografiskt områ
de, utan består av de tjugo byar som låg i närheten av 
eller berördes av Västkustbanans utbyggnad. Området 
sträcker sig från Helsingborg, följer kusten söderut och 
böjer av inåt land strax söder om Landskrona. Byarna 
är (från norr) Raus, Pålstorp, Örby, Rya, Katslösa, 
Övre och Nedre Glumslöv, Hilleshög, Södra och Norra 
Säby (nuvarande Säby), Örja, Tofta, Häljarp, Saxtorp, 
Kvärlöv, Annelöv, Ålstorp, Dagstorp, Särslöv och Väs
tra Karaby (se fig. 1). Flertalet av byarna är kustbyar i 
betydelsen att deras marker har sträckt sig ända ut till 
kusten, medan några ligger en bit in i landskapet.

Det arkeologiska materialet är inte jämt fördelat på 
alla byar i studieområdet. Några kom i samband med 
Västkustbanans utbyggnad att få delar av sina bykär
nor undersökta, andra berördes endast av exploate
ringar i sina ytterområden, medan åter andra inte alls
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Fig. 1. Skånes västkust med byarna som ingår i studien markerade.

The west coast of Skåne, marking the villages included in the study.

berördes av de arkeologiska undersökningarna, men 
tas med här p.g.a. sin närhet till Västkustbanan. De 
byar som kom att exploateras i, eller i närheten av sina 
bytomter och som uppvisade yngre järnålders- eller 
medeltida och nyare bebyggelser var (från norr): Raus,

delvis inom toftmark väster om byn (Omfors 1999), 
Pålstorp, gårdsläge 7 och 8 (Thomasson & Andersson 
1996), Rya, gård nr 3 (Artursson 1998), Övre Glums- 
löv, gård nr 8 (Schmidt Sabo 1999), Norra Säby, gård 
nr 7 (Kriig & Thomasson 1999a), Häljarp, 20 m söder
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om ett gårdsläge (Kriig & Thomasson 1999c), Dags- 
torp, 375 m söder om byn (Becker 1999) och Särslöv, 
250 m söder om byn (Kriig 1999; Kriig & Thomasson 
1999b).

Exploateringsundersökningarna har resulterat i ett 
kronologiskt och kvalitativt mycket skiftande arkeo
logiskt material. Ett mer heltäckande källmaterial ut
gör däremot de äldre lantmäterikartorna och akterna 
från 1700-talets mitt och framåt. Dessa är visserligen 
utförda med olika noggrannhet men existerar i någon 
form från alla byar i studieområdet (se referenser). 
Skriftliga och kamerala källor från ett urval av studie
områdets byar har bearbetats inom ramen för Väst- 
kustbaneprojektet, dessa är Glumslöv, Häljarp, Rya, 
Säby och Särslöv (se Erikson 1996). Trots det dispara
ta bymaterialet finns det potential för att belysa många 
frågor. På grund av källmaterialets heterogena karak
tär har det dock inte varit möjligt att genomgående 
och i lika hög grad använda materialet från samtliga 
byar.

Vid en jämförelse av Skånes bytäthet på 1600-talet 
och sockentäthet kan studieområdet utan vidare be
traktas som en av Skånes mer tätbefolkade och centra
la delar (fig. 2). Landskapsutsnittet har varit attraktivt 
för bosättning och har utnyttjats kontinuerligt från 
äldre stenålder till modern tid (Dahl 1942; Callmer 
1991a; Svanberg 1999, s. 28f).

Ett karakteristiskt drag för den historiska bebyg
gelsen i studieområdet var att den låg samlad i byar, 
ofta lokaliserad intill åar och vattendrag. Vid 1700- 
talets mitt varierade bystorleken från 4 till 30 hem
man. Saxtorp var den största byn och Särslöv den 
minsta. Bebyggelsen var som regel placerad på grän
sen mellan utmark och inägomark (Erikson 1996). 
Byarna mellan Helsingborg och Landskrona låg i det 
som på 1700-talet fortfarande karakteriserades som 
risbygd, medan byarna kring Landskrona och söder 
därom ingick i slättbygden (Campbell 1928; Emanu- 
elsson m.fl. 1985). Utmärkande för risbygden under 
1700-talet var att åkerarealen var mindre i förhållan
de till äng och fäladsmark, ett förhållande som vi

antagligen kan föra ned i medeltid. Djurhållningen 
dominerade på bekostnad av spannmålsproduktio
nen, som istället övervägde i slättbygden. Ser vi på 
kartbilden från tiden då koncept- och skifteskartorna 
producerades, dvs. 1700-talet och början av 1800-ta- 
let, framträder fäladsmarken fortfarande som ytmäs- 
sigt större i området norr om Landskrona, medan åker
arealerna överväger i byarna söder därom, och då ska 
man komma ihåg att generellt så har åkermarken ökat 
över tiden på bekostnad av äng och betesmark (se fig. 
3).

Gårdarnas rumsliga utbredning i byarna kan i de 
äldre kartmaterialen ses skifta från att vara ordnade i 
s.k. rundbyar/platsbyar som Hilleshög och Örja, där 
bebyggelsen låg samlad kring en öppen samfälld by
plats, till mer oregelbundna s.k. klungbyar som Hälj
arp och Kvärlöv, samt till byar som ger intryck av ett 
starkare reglerat bebyggelsemönster i radbyar, exem
plifierat av Rya och delvis också av Annelöv (fig. 4). 
Bytomterna har varit relativt väl sammanhållna, förut
om i de två byarna Övre Glumslöv och Särslöv, där 
bebyggelsen vid tiden för kartornas framställning sna
rare var utdragen och gles. I risbygden, som studieom
rådet ansluter till i norr, utgjordes vanligen byarna av 
flera utspridda bebyggelseagglomerationer och i stu
dieområdet finns en antydan till detta i Katslösa, som 
vid upprättandet av kartan från år 1762 var uppdelad 
på två separata agglomerationer.

Det finns också exempel på byar som vid olika ske
den har haft enstaka bebyggelser utanför bykärnorna. I 
byn Raus finns t.ex. de bebyggelseindikerande mark
namnen ”Skogstoften” och ”Torrbornatoften” ca 1000 
meter nordväst, respektive norr om byn. Toftnamn 
utanför bykärnorna finns också i Rya och Hilleshög. I 
studieområdet förekommer också marknamnen ”Lad- 
åker” (Saxtorp) och ”Torpåker” (Kvärlöv), som även 
de indikerar ödelagda bebyggelser (Erikson 1996). 
Marker med efterledet ”-gård”, som generellt är ovan
liga men som också kan vara bebyggelseindikerande, 
förekommer i Raus och Västra Karaby (Erikson 1996; 
Riddersporre 1998, s. 175).
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Fig. 2. Socknarna i Skåne med studieområdet markerat 
samt karta över bytätheten i landskapet vid 1600-talets 
mitt (efter Dahl 1942).

The parishes of Skåne, marking the studied area, to
gether with a map of village density in the province in 
the mid-17th century (after Dahl 1942).
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Fig. 3. Studieområdet med byarnas bebyggelse, åker och fäladsmark 
utifrån de äldre kartmaterialen från 1700- och 1800-talen. Fäladsmar- 
ken är ytmässigt större i byarna norr om Landskrona, medan åker
arealen överväger i omfattning söder därom.

The studied area with the villages' buildings, arable and common 
pasture, based on maps from the 18th and 19th centuries. Pasture 
land is larger in the villages north of Landskrona, while arable pre
dominates in size south of that.
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Fig. 4. Exempel på olika byformer från studieområdet; s.k. rundby/ 
platsby (Hilleshög), klungby (Häljarp), radby (Rya), utspridd by (Övre 
Glumslöv) och Katslösa med två bebyggelseagglomerationer. Under- 
lagskartor från Erikson 1996. Skala 1:10 000.

Examples of different village forms from the studied area: round villa
ge/village with green (Hilleshög), agglomerated village (Häljarp), 
row village (Rya), dispersed village (Övre Glumslöv), and Katslösa 
with two settlement agglomerations. Base maps from Erikson 1996. 
Scale 1:10,000.
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Kommunikativt var kusten en viktig transportväg, och 
åarna som ligger inom studieområdet, Råån, Saxån 
och Braån med sina förgreningar, har uppenbarligen 
haft en dragningskraft på befolkningen. De medeltida 
byarna ligger gärna vid dessa vattendrag, inte sällan på 
ömse sidor om ett vadställe. För kustbyarna har den 
rumsliga närheten till havet gett möjligheter till strand- 
och havsfiske, förutsatt att stranden inte var alldeles 
för långgrund, medan åarna erbjudit sötvattenfisk. Det 
har funnits flera kända hamnar längs kusten där han
dels- och fiskebåtar kunnat lägga till och lägga ut. Jag 
tänker i första hand på hamnen vid nuvarande Helsing
borg, platsen för den kortaste vägen över sundet till 
Själland. Denna hamn omtalas redan på 1000-talet av 
Adam av Bremen som en viktig plats med sitt fördelak
tiga läge (Adam av Bremen, II, kap. 40:234, s. 9Iff; 
Holmberg 1977, s. 40). Hamnläget vid Rååns myn
ning, strax söder om Helsingborg, med etablerade fis
kebodar har varit känt sedan 1300-talet. Längre söde
rut, vid platsen för staden Landskrona, fanns den vi
kingatida hamnen ”Landøre” som är dokumenterad 
av Saxo (Saxo Grammaticus 14.2.7, 14.23.3). Det 
fanns även en hamn från samma tid i Lommabukten 
kallad ”Lödde kar”, som också den var en viktig kom- 
munikationshamn för överfarten mellan Själland och 
Skåne (Söderberg & Svanberg 2000, s. 314f). Flera vik
tiga landsvägar har passerat genom studieområdet och 
förbundit byarna med varandra. Färdvägarna gick ge
nom byarnas kärnor, fortsatte längs fägator och passe
rade över de vidsträckta fäladsmarkerna.

Inom studieområdet fanns vid kartornas tillblivelse 
nio kyrkor. I fyra av byarna; Örja, Saxtorp, Annelöv 
och Västra Karaby, låg kyrkan mitt i byn på den all
männa bygatan. I de övriga byarna Raus, Nedre 
Glumslöv, Norra Säby, Tofta och Dagstorp hade kyr
kan mer eller mindre perifera lägen i förhållande till 
bykärnornas bebyggelse. Förutom dessa nio kyrkor 
finns uppgifter om en kyrka i Ålstorp och en i Kvärlöv, 
men dessa revs efter reformationen. I Rya fanns ingen 
kyrka men väl ett kapell i anslutning till byns sydväs
tra del. Det uppfördes vid 1400-talets början av Åge

och Povl Laxmand då deras bror var ärkebiskop i 
Lund (Mogren 1998, s. 11).

Socknarnas storlek i studieområdet har varierat. 
Förutom att antalet byar som utgjorde socknarna va
rierade från att utgöras av en enda by (t.ex. Orja), till 
två byar (t.ex. Nedre och Övre Glumslöv) och även tre 
(t.ex. Rya, Katslösa och Kvistofta), så har också några 
av socknarnas gränser fluktuerat av olika anledningar. 
Så var fallet med Dagstorp socken som från 1300-talet 
och framåt fick dela byn Särslöv med Södervidinge 
socken, och då kyrkorna i Ålstorp och Kvärlöv revs 
förlorade dessa byar sin status som sockencentra och 
kom istället att tillfalla grannsocknarna Annelöv res
pektive Västra Karaby (Hallberg 1979, s. 115).

Administrativt låg studieområdet i fem olika hära
der, från norr räknat; Luggude, Rönneberga, Har jager, 
Onsjö och Torna härad. Häradsnamnen kom sig av de 
orter i häradet som var samlingsplats för tinget. Belägg 
för tidiga kungsgårdar eller förvaltningsgårdar, s.k. 
kungalev, finns i Kung Valdemars jordebok. Kungale- 
ven fanns med få undantag i varje skånskt härad och 
fungerade som residens för det resande kungadömet 
och som kungamaktens lokala centra varifrån de 
kungliga rättigheterna kunde hävdas (Andrén 1983, s. 
35f). I studieområdet och i dess närhet fanns det 
kungalev enligt jordeboken i Helsingborg, Säby och 
Sireköpinge. Kungaleven anses ha haft kopplingar till 
de vikingatida maritima, handelsrelaterade köpingeor- 
terna, varav det fanns två nära studieområdet: Köpin
ge norr om Raus, och Löddeköpinge söder om studie
området. Dock verkar de kungliga banden med Köp
inge inte ha varit lika starka som med Löddeköpinge 
(Söderberg 2000, s. 275, 305).

De tre städerna Helsingborg, Landskrona och 
Lomma som gränsade till studieområdet var mycket 
olika. Helsingborg, som tangerar studieområdets nor
ra del, var en av Skånes äldsta städer med både en 
kunglig och kyrklig etablering redan under 1000-ta- 
lets senare del. Från 1200-talet och framåt blomstrade 
staden, främst på grund av handeln med fisk och ett 
starkt tyskt inflytande via Hansan.

147



Bystrukturer nas dynamik

Även Lomma (strax norr om Malmö) finns belagd från 
1000-talets senare del då en speciell tomtskatt tas från 
staden (omnämnt i Knut den heliges donationsbrev från 
1085). Men Lommas vara eller icke vara är omdiskute- 

148 rat eftersom ingen arkeologisk dokumentation har kun
nat bekräfta dess omfattning och karaktär (Skansjö 
1980, s. 7ff). Under 1200-talets början finns inte orten 
nämnd längre bland de existerande städerna.

Landskrona representerar en under senmedeltiden 
grundad köpstad. Den anlades på uppdrag av Erik av 
Pommern vid 1400-talets början, med syfte att gynna 
engelska och holländska köpmän och städer på be
kostnad av Hansan. Staden kom att anläggas på plat
sen för fiskeläget Södra Säby och ledungshamnen 
Landøre.

Strukturer i teorin

I samband med presentationen av studieområdet har 
jag visat på några av de former och mönster man kan 
iaktta i landskapet. Fortsättningsvis ska jag diskutera 
hur och på vilka sätt mönster och former kan tolkas 
vara uttryck för sociala och byggda strukturer. Struk
tur som begrepp används i många sammanhang, ofta 
enbart för att benämna en viss typ av organisation, en 
form eller ett mönster, som i t.ex. ”samhällsstruktur” 
och ”bebyggelsestruktur”. Men strukturer kan också 
fyllas med olika ”innehåll” för att användas som sam
lingsord för olika företeelser och fenomen som anses 
vara resultatet av sociala praktiker. Strukturer kan 
även omfatta byggda miljöer.

Vad är struktur?
I ordböcker står det att ordet struktur är avlett från 
latinets structural'struere, som betyder bygga upp, ord
na och sammanfoga. I allmän bemärkelse menas de 
inbördes relationer och sammanhang som råder mel
lan delarna i en helhet, dvs. det sätt på vilket en helhet 
är uppbyggd av sina element eller delar. Man kan ock
så säga att en struktur är den inre uppbyggnaden som 
framträder då man ser varje enskild del i relation till

en helhet. Begreppet struktur kan också användas för 
den ordnade helheten. Detta betyder att struktur både 
används till att beteckna relationer mellan delar och 
för att benämna helheter. Inom humanvetenskaperna 
kan struktur betyda enheten i ett komplex av feno
men, närmare bestämt deras betydelsesammanhang 
(det som länkar dem samman) så att de enskilda feno
menen först får sin fulla betydelse i förhållande till den 
helhet de ingår i (Filosofilexikonet 1988, s. 527f; Na- 
tionalencyklopedins ordbok 1995, s. 343; Norstedts 
svenska ordbok 1996, s. 960).

Studerar man strukturer betyder det att enskilda 
element inte ska analyseras isolerat. Det är först när 
relationerna och sammanhangen mellan elementen 
blottlagts, som man kan förstå både helheten och de 
enskilda delarna. I en strukturanalys studerar man hur 
relationen ser ut mellan enskilda delar av ett fenomen 
och hur de förhåller sig till andra delar och till större 
helheter.

Flitigast används begreppet struktur inom ett struk- 
turalistiskt synsätt som finns både som teori och me
tod i flera olika vetenskapliga ämnen, t.ex. litteratur
vetenskap, språkvetenskap och sociologi. Ursprung
ligen utvecklades strukturalismen inom lingvistiken 
som en språkteori, där enskilda tecken och ord inte 
ansågs ha en egen inneboende mening, men som fick 
mening först i förbindelsen med och genom kontrasten 
med andra ord. På 1960-talet kom en av strukturalis
ternas främste företrädare, antropologen Claude Lévi- 
Strauss att utforma språkteorin till en mer generell 
kulturteori, så att även ickespråkliga fenomen skulle 
kunna studeras utifrån ett strukturerande system och 
en underliggande ”grammatik”. Lévi-Strauss menade 
att kulturella fenomen fick sin betydelse genom att de 
organiserades i kontrasterande kategorier utifrån den 
mänskliga tankens natur.

Ofta har strukturalismens metod mynnat ut i en 
polarisering av motsatspar, exempelvis natur och kul
tur, manligt och kvinnligt, rent och orent, där männis
kan ses underställd allmänmänskliga lagar som inte 
alltid är medvetna för de enskilda individerna. Dessa
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lagar betraktar inte strukturalisterna som plats- eller 
tidsspecifika utan snarare som mönsterbildande sche
man (strukturer) som verkar oavhängiga av tiden och 
rummet, och det allmänmänskliga ses alltid som över
ordnat individen (Olsen 1997, s. 195f).

Strukturalistiska studier har kritiserats för att den 
enskilda människan ofta framställs som en rollfigur i 
ett spel som inte ger utrymme för individers handlings
förmåga och möjlighet att styra sina liv. I den betydel
sen har strukturalismen som forskningsinriktning fått 
kritik för att vara antihumanistisk. En annan kritik 
riktar sig mot att människor i studierna tillskrivs en 
låg grad av medvetenhet om de övergripande struk
turerna de befinner sig i och blir styrda av (National- 
encyklopedins ordbok 1995, s. 343f). Trots att be
greppet struktur är centralt för strukturalisterna har 
de inte haft ensamrätten till ordet. Forskare inom en 
rad ämnen har funnit begreppet struktur användbart 
på skilda sätt och idag finns ingen given definition. Jag 
ska fortsättningsvis lyfta fram några av de forskare 
som jag funnit intressanta med avseende på hur de de
finierar struktur och hur de arbetar med strukturer 
som analysverktyg.

Strukturer som social praktik
För Anthony Giddens är struktur och mänskligt hand
lande förenade eftersom de skapar förutsättningar för 
varandra. Utgångspunkten för den s.k. strukturations- 
teorin som Giddens har formulerat, är att människans 
dagliga liv och den sociala praktiken, är uppbyggd av 
och karakteriseras av repetitiva handlingar, dvs. ruti
ner. Dessa handlingar skapar strukturer, som Giddens 
menar består av det som verkar reglerande på männis
kors relationer och handlingar, dvs. normer, regler, la
gar och tillgången till resurser. Giddens skiljer mellan 
allokativa resurser som handlar om förmågan att kun
na påverka den materiella omgivningen, och auktori
tativa resurser som har att göra med kapaciteten att 
styra och kontrollera människor. Förhållandet till re
surser har enligt Giddens alltid med makt att göra, och 
ju större möjligheter någon eller några har att välja

mellan olika handlingsalternativ, ju större makt och 
förmåga att påverka och förändra sociala skeenden 
har de. Vissa strukturer ser Giddens som kortvariga, 
andra som mer stabila och närmast institutionalisera
de.

Strukturationen kallar han den process genom vil
ken strukturer skapas eller reproduceras, och genom 
vilken strukturerna i sin tur påverkar människans 
handlingar och beteenden. Genom aktiviteter repro
ducerar sig aktörer, och dessa aktiviteter reproducerar 
samtidigt förutsättningarna som fortsättningsvis möj
liggör eller begränsar aktörers handlingar. Detta kallar 
Giddens för strukturernas dualitet (Giddens 1984, s. 
If, 25f). Strukturerna ses således som gränssättare 
som begränsar vad som är möjligt att genomföra, men 
är samtidigt också de som möjliggör och driver på 
våra handlingar. Genom strukturationen formas sam
hället av både nutid och dåtid, av både aktörer och 
strukturer och maktrelationerna struktureras in i den 
kontinuerliga interaktionen i vardagslivet.

Detta synsätt är inte exklusivt förbehållet Giddens. 
Medvetenheten om att verkligheten struktureras och 
nödvändigheten av att uppmärksamma både struktu
rer och aktörer har även andra framfört, både före och 
efter honom. Den problematiska sidan hos Giddens är 
att han egentligen inte presenterar någon metod som 
kunde vara tillämplig för att analysera det han pekar 
på (Brante 1989, s. 58; Johansson 1995, s. 106ff). När 
man börjar arbeta utifrån hans tankesätt stöter man 
ideligen på problem. Ett är att man utifrån hans breda 
definition på struktur kan dra slutsatsen att alla livets 
delar (in absurdum) är strukturerade. De flesta aktivi
teter är ju repetitiva i den mening att de ofta upprepas 
och återkommer i det dagliga livet. Att nämna alla pre
sumtivt möjliga strukturer vid namn skulle inte vara 
möjligt. Bylivet, för att ta ett exempel, skulle kunna 
delas upp i ett oändligt antal strukturer som påverka
de det dagliga livet. Ett annat problem är att när man 
utövar den sociala praktiken genom olika aktiviteter, 
så gör man det ofta med flera skiftande grupper och 
utifrån olika syften och innebörder. Handlingarna går

149



B dynamik

in i och avlöser varandra, vilket betyder att praktiker, 
aktörer och strukturer blir svåravgränsade från varan
dra. Det i sin tur medför att det blir svårt att se vilka 
handlingar som producerar vilka strukturer och vem 

150 som utför dem. Trots detta uppfattar jag Giddens teo
rier som ett viktigt bidrag till diskussionen om struk
turer eftersom han fokuserar på den ständiga kon
struktionen och struktureringen av det sociala livet, 
och pekar på faktorer som måste vägas in när man stu
derar samhällsförändringar.

Historiker som företräder Annales-skolan, exem
pelvis Fernand Braudel, analyserar samhällsföränd
ringar på skilda tidsskalor som har betydelse för hur 
strukturer uppkommer. Här finns begreppet ”händel
sernas historia”, som grundar sig på de enskilda män
niskornas handlande och tankar, sådant som utspelar 
sig under en människas livstid. Kring dessa händelser 
kretsar en långsammare tidsskala som behandlar tren
der och cykler, som bl.a. rör ekonomi och sociala kon
junktursvängningar. Slutligen finns de storskaliga 
strukturerna som kan sträcka sig över långa tider och 
som har en stark prägel av tröghet, eftersom dessa 
strukturer oftast är inbäddade i en arkitektonisk form, 
som i sin tur återverkar på strukturen genom att styra 
den (Braudel 1972, s. 14, 17f). Det är oklart om Brau
del med det sistnämnda menar att de övriga tidsskalor- 
na verkligen skulle sakna arkitektoniska former. Kon
tentan är i alla fall att han ser sig kunna rangordna 
strukturernas varaktighet utefter en tröghetsskala, där 
strukturer med kort varaktighet har sitt ursprung i en
skilda händelser, i enskilda människors val och hand
lingar under korta tidsspann. Medan andra segare 
strukturer har uppkommit och befästs genom längre 
perioders upprepade handlingar och beteenden, där 
många grupper av människor varit involverade. Slutli
gen ser han de trögaste strukturerna vara de som är 
storskaliga och varaktiga över flera sekler.

Aktörer och strukturer
Synen på aktörernas roll är viktig. Till aktörer kan räk
nas de som utför handlingar som formar den sociala

interaktionen (Wolch & Dear 1989, s. 6f). Aktörer 
kan bestå av en enda person, grupper med flera indivi
der och större kollektiv. Handlingarna utförs individu
ellt eller i grupp. Aktörer deltar sällan på lika villkor i 
strukturernas produktion och reproduktion (upprätt
hållande). Det betyder att vissa individer och vissa 
grupper är mer tongivande än andra och har större 
tillgång till resurser, vare sig det handlar om fysiskt 
kapital, kunskap, rättigheter eller sociala förmågor. 
Hur maktasymmetrin mellan olika aktörer i ett sam
hälle ser ut, har därför en avgörande inverkan på 
strukturerna. Exempelvis besitter grupper i överord
nad ställning större möjligheter till insyn hos de under
ordnade grupperna och kan på så sätt lättare påverka 
dem. Beroende på var de olika aktörerna befinner sig 
socialt och spatialt, har de olika positioner varifrån de 
kan agera eller förhindras att agera (Giddens 1984, s. 
16).

Aktörer påstås av Giddens kunna handla intentio- 
nellt och målmedvetet, men också rutinmässigt, vilket 
innebär att människan både kan vara medveten om 
sina handlingar och dess konsekvenser, samtidigt som 
hon många gånger upprepar rutiner och handlingar 
utan någon större reflektion. Strukturer kan således 
uppkomma både som resultat av medvetna handling
ar, men också genom omedvetna val eller oreflektera
de konsekvenser av handlingar. Det betyder att struk
turer kan skapas och vidmakthållas även om inte med
vetna intentioner alltid föreligger (a.a., s. 1, 26f).

Människan kan också utsättas för strukturers på
verkan utan att alltid vara medveten om dem. Då 
strukturer håller på att byggas upp kan det vara svårt 
att överblicka vidden av deras följder. Vi kan ta stats
bildningen som exempel. Om vi ser på staten som en 
struktur, så tillkom den inte genom en enskild händel
se utan genom en process under lång tid. Den enskilda 
människan kan ha haft svårt att uppfatta att ”aha, här 
håller en statsmakt på att struktureras”.

Man kan också hävda att strukturer i sig fungerar 
som aktörer. Det gör de i den meningen att de genom 
sin närvaro påverkar andra strukturer och aktörer.
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Varje ny struktur och varje förändring i en redan exis
terande struktur, innebär någon form av omstrukture
ring, något nytt att ta hänsyn till och relatera till.

Strukturer som byggd miljö
Dodgshon riktar en del kritik mot Giddens struktura- 
tionsteori som han menar reducerar strukturer till att 
endast vara något som existerar så länge de bekräftas 
genom det dagliga sociala livet. Giddens bortser, påpe
kar Dodgshon, från att det finns stabila, fysiska struk
turer som står kvar oavsett människornas dagliga be
kräftande eller ej, t.ex. handels-, transport- och kom
munikationssystem, samt komplexa byggda miljöer, 
vilka Dodgshon kallar manifesta strukturer (Dodg
shon 1998, s. 181).

Han är kritisk till föreställningen att allt som finns 
just nu, har blivit till genom en ”reproduktion”, en 
bekräftelse varje stund. Det finns mer i nuet än nuet 
för vi har med oss en historia, ett arv från det som vi 
tidigare skapat, upplevt och lärt oss - vi måste ju inte 
uppfinna hjulet på nytt och på nytt (a.a., s. 84, 167f, 
173ff). Strukturationsteorins problem, menar Dodg
shon, är att den inte till fullo beaktar olikheterna hos 
de processer som skapar strukturer, och som en följd 
därav inte uppmärksammar strukturernas skilda inne
boende krafter som verkar styrande på olika sätt. Detta 
har Giddens fått kritik för från flera håll (bl.a. Archer 
1988; Thompson 1989).

Dodgshon anser, liksom Giddens, att mänskliga 
handlingar och strukturer determinerar och påverkar 
varandra, att människan formar sitt liv, organiserar och 
skapar strukturer och att hon också blir tvingad och 
hindrad av de strukturer hon själv, eller andra varit med 
om att skapa och bygga. Men till skillnad mot Giddens 
tror Dodgshon att även om människor kan påverka 
strukturerna, så är strukturerna oftast starkare med sin 
påverkan på människorna genom olika begränsningar, 
hinder eller tvång, som kan upplevas negativt. Det som 
inte ändrar sig från en dag till en annan, det som gene
rationer får med sig, ofta utan att ifrågasätta, det som 
i ett samhälle motstår förändring kallar Dodgshon för

samhällets tröghet (på engelska inertia), vilket kan de
finieras som en sorts rigiditet, en stelhet. Särskilt den 
byggda miljön fungerar på detta sätt, eftersom den till 
sin karaktär är bunden och består av investerad energi 
och kapital och bara kan förändras marginellt (Dodgs
hon 1998, s. 11, 14, 27ff, 125, 139, 173).

Människan lever alltid i resterna av vad tidigare 
generationer har lämnat efter sig och detta är på gott 
och ont, för den byggda miljön har skapats utifrån en 
viss social situation, och därmed befäster den en viss 
social ordning, dvs. den ordning vari den en gång ska
pades. Att investera i fixerat kapital innebär särskilt i 
början nya möjligheter - man skapar rum som kan 
användas till det som man eftersträvar. Men samtidigt 
innebär denna fasthet en frihetsförlust, eftersom man 
fixerar och binder resurser som i ett senare skede, när 
man behöver förändra något, kommer att medföra en 
kapitalförstöring, ett kapitalbortfall (a.a., s. 106ff). Å 
andra sidan innebär den byggda miljön en trygghet 
och stabilitet för samhället, där människorna får sina 
roller bekräftade av sin omgivning utifrån en viss ord
ning, en struktur som är varaktig och bestående (Bird- 
well-Pheasant & Lawrence-Zuniga 1999, s. 9, 12f). 
Kulturgeografen Allan Pred talar om att platser och 
byggda miljöer blir utsatta för en komplex ”sedimen
tation” dvs. avlagring/överlagring. Termen använder 
han i överförd bemärkelse för att beskriva hur sociala 
och kulturella praktiker efterlämnar spår efter sig. 
Spår som sedan finns där och påverkar nuet (Pred 
1985, s. 337, 1986, s. 16, 19).

En struktur kan genom den byggda miljön finnas 
ackumulerad och inbäddad i ett landskap. Ju massiva
re en viss ordning finns där, ju varaktigare är den. 
Dodgshon använder uttrycket ”mapped into the 
landscape” om processen när en viss ordning tar sig 
fysiska uttryck i landskapet. Men hur gick då denna 
”mapping” till? Ett exempel var enligt Dodgshon när 
staten och kyrkan i Västeuropa under århundradena 
kring 1000 e.Kr. agerade tillsammans och lät sin admi
nistration ta fysisk form genom gränser och specifika 
byggda miljöer:
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”Furthermore, as both church and state added a still 
finer scale of administration over the ninth-twelfth 
centuries with the creation of parishes and townships, 
or their equivalents, the local units of territorial order 
that were created developed into forms which have 
subsequently demonstrated an equal capacity for pers- 
istense.” (Dodgshon 1998, s. 89). Dodgshon menar att 
den politiska makten vid denna tid territorialiserades 
alltmer och den byggda miljön fungerade befästande 
och var gynnsam för de aktörer som uppförde den. 
Kyrkans och statens rättigheter och jurisdiktion blev 
inbyggda i landskapet via gränser, städer, kyrkor, klos
ter, kungsgårdar och borgar (a.a., s. 87, 172).

I detta sammanhang vill jag kort referera till socio
logen Henri Lefebvre som har studerat hur människan 
skapar sina rum (eng. space) genom två olika skapelse
akter. Ett rum, en byggd miljö konstrueras då man re
ser väggar, drar gränser, bygger vägar etc., men ett rum 
produceras också och får sin betydelse utifrån hur det 
används. De dagliga praktikerna, dvs. aktiviteter, ruti
ner, vanor och rörelser som försiggår på en plats eller i 
ett rum, blir bestämmande för hur den byggda miljön 
integreras i sin sociokulturella omgivning och vilken 
mening den får (Lefebvre 1991, s. 26ff). I denna ska
pelseakt ser Lefebvre människans möjlighet att fak
tiskt kunna förändra även fasta byggda strukturer, ge
nom att förändra den dagliga praktiken i dem. Den 
byggda miljön ser han således delvis som fixerad och 
delvis rörlig, både fast och föränderlig, till skillnad 
mot Dodgshon som ser historiens byggda strukturer 
utöva en starkare inverkan på människan än vad varje 
samtid erbjuder som möjlighet till förändring.

Strukturerna och rummet
Rummet används här i flera betydelser. Rum kan bety
da rummen i och mellan byggnader. Rummet kan också 
vara ett landskap, en plats, ett torg som aktörer kan 
uppfatta som arenor för handlingar, liksom de mer ab
strakta rummen som motsvaras av kosmologier. Rum
met ska inte uppfattas som en självständig struktur som 
förändras oberoende av den sociala praktiken; tvärtom

är alla platser och rum involverade i olika sociala pro
cesser. Man kan beskriva detta som att definiera ett 
rum är detsamma som att föreskriva beteenden i det 
rummet (Hanawalt & Kobiałka 2000, s. x).

Det finns starka samband mellan den dagliga prak
tiken och formandet av rummet. Eftersom handlingar 
har en rumslig utbredning då de äger rum, och efter
som varje handling har en relation till en social prak
tik, så tar den sociala organisationen plats i rummet. 
Rumsliga praktiker har därför en förmåga att bevara 
och reproducera sociala relationer och därför utövar 
också det skapade rummet en makt över vår vardag 
och våra aktiviteter (Wolch & Dear 1989, s. 6f; 
Schmidt Sabo 2001d, s. 59).

Att människors sociala liv strukturerar rummet 
och att rummet strukturerar socialt liv är sedan länge 
fastslaget av både kulturgeografer och sociologer, och 
på senare tid även av historiker och arkeologer. I bok
titlar som ”The power of place”, ”The social archaeo
logy of houses”, ”Social relations and spatial structu
res” och ”The power of geography - how territory 
shapes social life” kan man ana bredden på temat - 
rum och socialt liv (se t.ex. Gregory & Urry 1985; 
Wolch &c Dear 1989; Kent 1990; Samson 1990; Hay
den 1995; Steadman 1996). I dessa och liknande tex
ter argumenteras för att det inte finns några ospatiala 
sociala samhällsprocesser, tvärtom hävdas att varje or
ganisatoriskt skeende gör fysiska avtryck i geografin, i 
rummet. Men rummet ska inte tolkas skilt från den 
sociala situationen vari det skapades, vilket betyder att 
varje social teori måste innehålla en rumslig dimensi
on, och att rummet och geografin måste involveras i 
de sociala teorierna (Soja 1985, s. 92, 2000, s. 46; 
Rapoport 1990).

Ett landskap, ett rum, börjar produceras och formas 
så fort en grupp människor rör sig däri och söker sin 
överlevnad, säger arkitekten och historikern Dolores 
Hayden (Hayden 1995, s. 20). Arkeologen Colin Ren
frew skriver att samhällen och grupper formar sig i rum
met och landskapet som en bild av hur de är organisera
de socialt, eftersom det är den sociala organisationen
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som formar landskapet. ”This is to say that the social 
group with its territory, is repeated in space, so that a 
simple cellular pattern is generated [...] the basic group 
[...] is repeated spatially.” (Renfrew 1984, s. 45). Kul
turgeografen Andrew Sayer menar att rummet inte en
bart ska betraktas som socialt skapat, det vore att be
gränsa det. Rummet är endast delvis format av det so
ciala och det gäller att urskilja vilka faktorer som sam
verkar i ett tid-och-rum sammanhang (Sayer 1985, s. 
52, 55, 59).

Rum besitter en strategisk funktion för varje sam
hälle, för oavsett storlek, kan rummet användas till att 
strukturera människors handlingar, relationer, vanor 
och rutiner. Man kan exempelvis separera aktiviteter 
och människor från varandra, styra rörelser, kontrolle
ra, centralisera och marginalisera genom att forma 
rummet och den byggda miljön (Wolch & Dear 1989, 
s. 6f; Larsson & Saunders 1996). Eftersom rummet 
har denna egenskap är det ingen överraskning att rum
met ständigt blir indraget i de strategier som samhällen 
har för att hantera både sin stabilitet och förändring 
(Gregory 1994, s. 275; Dodgshon 1998, s. 190). Den 
byggda miljöns utformning hör således intimt samman 
med strategier. Det finns arkitekter som t.o.m. går så 
långt att de ser den byggda miljön snarare som uttryck 
för strategier än som arkitektur och form (Tschumi 
2000).

Historikern Aron Gurevich har beskrivit hur den 
medeltida människan använde rummet till att åter
spegla sin syn på omvärlden. Under tidig medeltid 
uppfattades rummet relationsrelaterat och dialektiskt, 
rummet blev till och fanns där livet utspelade sig. Men 
under inverkan av kristendomen förändrades det soci
ala och ideologiska rummet mer och mer till att bli 
hierarkiskt strukturerat, reflekterande den sociala 
verkligheten i samhället (Gurevich 1985, s. 45ff, 102, 
refererad i Harvey 1996, s. 213f).

Dodgshon märker även han ut ett skifte i rumsupp
fattningen som han menar skedde i samband med till
komsten av de tidiga västeuropeiska staterna. När han 
undersöker hur makt kunde ta sig rumsliga uttryck ser

han att jämfört med tidigare perioder då det var sam
hällena som identifierade sina territorier, så blev nu 
samhällena snarare identifierade utifrån territorierna 
(Dodgshon 1998, s. 87). I och med de feodala stater
nas framväxt började det abstrakta begreppet domän 
växa fram, ett landområde som kungen och de ledan
de blev herrar över. Detta landområde ”territorialise- 
rades” genom att makten tog sig rumsliga uttryck ge
nom olika institutionaliserade strukturer som tog 
form i landskapet (Lindkvist 1979, s. 176). Detta med
förde inte att nätverkens och alliansernas roll var över
spelade, men att ännu en dimension till maktutövning 
skapades genom rätten till ett rum, eller till ett territo
riellt område (Hermanson 1998, s. 25Of). Vissa terri
torier fortfor dock att vara oklara till sin utbredning, 
med gränser som kunde komma att ändras och juste
ras fram och tillbaka.

Områden kunde hädanefter lämnas över från en 
makthavare till en annan, som i ett spel där aktörerna 
kunde falla ifrån eller bytas ut, men spelet ändå kan 
fortsätta utan att behöva startas om från början. Detta 
medförde samtidigt en ”objektifiering” av makten som 
inte längre var utverkad av och för en viss person, men 
som kunde finnas som ett ämbete, som en tjänsteutöv
ning (Dodgshon 1998, s. 84-87). Dodgshon förklarar 
det så här:

”What was different about early state systems is that 
by separating out roles, functions and spaces from the 
person and by making them a matter of reward for ser
vice, they created a notion of structure that could endu
re more easily across generations simply because their 
operation was now systemic or defined separately from 
the person who carried them out.” (a.a., s. 87).

Det är viktigt att uppmärksamma denna skillnad då 
makten över ett landområde hädanefter kunde skiljas 
från personen som utövade den. Även om förhållande
na ovan refererar till diskussionen om stora landområ
den och stater, främst det västeuropeiska feodala sam
hället, så skedde motsvarande utveckling också på an
dra rumsliga nivåer. Makt bestod inte längre enbart av 
makt över människor, men en överordning där makt
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över människor och jord kunde kombineras (Lind
kvist 1990, s. 10; Svanberg 2000, s. 253f). Till jordä- 
gandet hörde de rättigheter som gav möjligheter att 
knyta arbetskraft till sig. Ett stycke land kunde förfo
gas över, ges bort, bytas, tas i pant, köpas, säljas och 
förloras. På motsvarande sätt kunde också mänsklig 
arbetskraft förvaltas. Markägandet blev därmed en 
viktig faktor i det sociala livets positionering (Angiert 
1995, s. 99).

Strukturer i centrum och periferi
Inom samhällsvetenskaperna kommer forskare ofta in 
på något de kallar för ett samhälles centrum och peri
feri. Man antar att det i samhällen har existerat en 
kontrastskillnad mellan dessa båda poler. Det är inte 
alltid klart vad man syftar på, om det är grupper av 
människor eller geografiska rum och områden, efter
som definitionerna av centrum och periferi förändras 
beroende på vad som är i fokus i en diskussion (Waller
stein 1974; Dodgshon 1998, s. 18f).

I ett avseende kan man med kärnan och centrum 
mena de tongivande människorna i ett samhälle, de 
resursstarka aktörerna, de som har makt och kan kon
trollera andra, de som drar nytta av det rådande sam
hällssystemet och månar om det. Periferin utgörs då av 
dem som står i beroendeställning till kärnan, dvs. de 
som tillhör den stora massan, de som inte har samma 
möjlighet till självbestämmande, de som inte har kon
trollen utan snarare blir kontrollerade (Giddens 1985, 
s. 282). På motsvarande sätt kontrasteras också de 
geografiska områdena, de rum och de territorier som 
respektive grupp verkar i eller bebor, i termer av cen
trum och periferi. Detta sätt att kontrastera en kärna 
och ett centrum med en periferi, är dock inte alldeles 
oproblematiskt eftersom det finns stor risk för att man 
betonar kärnans och centrums betydelse på bekostnad 
av periferin (Andersson 2002, s. 25).

Själva ordet periferi är ju redan det en positione
ring till en kant, en marginal. Med andra ord, kärnan 
och centrum blir lätt själva studieobjektet, medan pe
riferin definieras och får sin plats i tillvaron enbart i

relationen till det centrum man studerar, vilket lätt le
der till att vi som forskare placerar de aktörer som 
finns i centrum, i centrum av vår uppmärksamhet, 
medan vi marginaliserar övriga. Detta kan vara förrä
diskt om resonemanget också medför att vi låter cen
trala platser och centrala aktörer generera centrala 
frågor, medan periferin ses generera perifera frågor. En 
annan fallgrop ligger i att man inordnar samhället 
man studerar i två diametralt olika grupperingar, som 
dessutom ställs i motsättning till varann, och man til
låter sig inte att se mångfalden av olika sociala aktörer 
med skiftande relationer till varandra, utan bara en 
över- och en underordning.

Trots vanskligheterna med den polariserande me
toden finns det vissa aspekter från den diskussionen 
som är viktiga att uppmärksamma. Man kan med 
hjälp av kontrasteringen belysa hur olika processer ter 
sig och hur strukturer verkar om de byggs upp i och av 
det man kallar centrum, respektive om de produceras i 
samhällets perifera delar, eftersom de (både områdena 
och aktörerna) anses vara olika mottagliga för föränd
ringar, mer eller mindre öppna för nya impulser och 
mer eller mindre stabila. På så vis kan man belysa oli
ka platsers och rums betydelse i förhållande till varan
dra, liksom olika aktörers.

I de centrala områdena anses exempelvis stora re
surser ha investerats för att områdena skulle bli cent
rum. Områdena har fyllts med mycket symboliskt ka
pital och med strukturer som vidmakthåller och repro
ducerar deras centrala position. Som en följd av detta 
antas de aktörer som är i centrum och som har gjort 
dessa investeringar, vara mindre flexibla i sina hand
lingar jämfört med de som befinner sig i periferin, ef
tersom de satsat mycket energi och behöver tillgodo
göra sig det symboliska kapitalet och reproducera de 
strukturer som bekräftar deras plats i centrum. De 
som vinner på ett visst system eller en viss struktur, 
förutsätts vara mindre benägna att söka förändring. 
De månar istället om att behålla strukturerna som de 
är och kämpar för att reproducera dem (Dodgshon 
1998, s. 183, 188). Likaså förutsätter man att de som



B y s t r u k t u dynamik

inte tillhör de dominerande grupperna i ett samhälle, 
och som inte är nöjda och tillfreds med sina positioner, 
snarare förlorar än vinner på att ha kvar strukturer 
som marginaliserar dem (a.a., s. 176).

I samhällets perifera delar finns något som Dodgs- 
hon kallar för ”oanvänd frihet” (eng. unused free
dom), ett utrymme för flexibilitet och alternativ, ett 
ospecificerat och obestämt rum som inte är fullt så be
lastat med symbolik och investerat kapital som i cen
trum (a.a., s. 180). På motsvarande sätt anser han att 
människorna som bebor dessa marginaliserade områ
den är behäftade med samma ”oanvända frihet”, de 
besitter en flexibilitet som möjliggör alternativa hand
lingssätt och varierande positioner. Ursprungligen 
myntades begreppet ”unused freedom” av antropolo
gen Gregory Bateson i samband med dennes arbete 
kring ekologisk flexibilitet (Bateson 1973, s. 478f; 
1998, s. 96f). Dodgshon överförde uttrycket på en geo
grafisk och rumslig verklighet. Nu är det inte alltid som 
flexibiliteten är så tydlig och uppenbar, för ofta kan 
invånare i perifera områden paradoxalt nog uppfattas 
som traditionsbundna och reaktionära, vilket kan bero 
på att mindre information når ut till dem, som i sin tur 
kan försvåra deras överblick och insikt. En annan svå
righet för perifera grupper är att de karakteriseras av 
en bredare och divergent sammansättning som kan läg
ga hinder i vägen för gemensamma strategier och över
enskommelser (se Dodgshon 1998, s. 183, 189).

Aktörerna som är i centrum behöver dem som är i 
periferin, liksom ett centrumområde behöver perifera 
områden. Eftersom centrumet är trögt till sin karaktär 
och helst hålls intakt, kanaliseras konflikter, behovet 
av förändringar och exploatering till periferin. Centru
met kan använda periferin för en sorts kolonisation, 
både för att utnyttja de rumsliga perifera områdena 
som anses mindre belastade med fasta strukturer, men 
också för att dra nytta av de tjänster som centrumet 
kan behöva från de perifera grupperna. Interaktionen 
är inte alltid enväga utan lokala aktörer i periferiområ
dena kan interagera med dem som är i centrum för att 
avancera i sina egna positioner (a.a., s. 198ff).

I Europa kan man se hur yttre erövringar var ett sätt 
att lösa inre feodala kriser på, då fler och fler adelssö- 
ner krävde att få ut arv i jordegendomar. En kolonisa- 
tionsrörelse spred sig över stora delar av Europas yttre 
marginalområden och inre glest befolkade trakter. 
Detta var ett sätt för dem i centrum att lösa inre kon
flikter på, genom att använda sig av de perifera områ
denas flexibilitet och genomföra förändringar där de 
blev minst kostsamma. Detta exempel visar också hur 
samhällen kan använda landskap och geografi strate
giskt (a.a., s. 194).

Byarnas strukturer - några 
utgångspunkter
Sammanfattningsvis kan man säga att strukturer anses 
vara i ständig förändring och i dialog med människan 
som både formar dem och samtidigt blir styrd av dem. 
Strukturerna tillskrivs olika grader av stabilitet res
pektive flexibilitet beroende på vilka historiska situa
tioner de skapas i, av vilka sociala grupper, hur deras 
uppbyggnad ser ut, vilken funktion de har, vikten av 
deras symbolvärde, hur de är relaterade till andra 
strukturer och vilka praktiker de reproduceras genom. 
Strukturer är också avhängiga av vilka aktörer som 
har förmågan att förändra dem. Vissa sociala grupper 
har stora möjligheter att både vidmakthålla och för
ändra strukturer, medan andra grupper inte besitter 
samma möjligheter.

Jag uppfattar ett strukturtänkande som ett viktigt 
medel för att påminnas om att ”först när relationerna 
och sammanhangen mellan delarna blottlagts, kan 
man förstå både helheten och de enskilda delarna” (se 
definitionen av struktur ovan). Om vi ser på byn som 
ett socialt fenomen som skapades ur vissa förutsätt
ningar, för vissa syften, i ett särskilt sammanhang som 
både var rumsligt och socialt förankrat i tiden - då 
borde vi kunna se på byarna som strukturer (jfr Han
sen 2000 som tillämpat begreppet på staden). Genom 
byarnas långa varaktighet och stora geografiska sprid
ning har byn fungerat som en institutionell företeelse i
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samhället, och som sådan har den haft många ingåen
de strukturer som i samverkan fått byn att bestå. För 
att undersöka byn och dess strukturer ska jag därför se 
på:

1) den studerade helheten - dvs. byn
2) de ingående delarna - dvs. de olika strukturer som 

byggt upp byn
3) relationen mellan delarna och den större helheten - 

dvs. hur byns strukturer har samverkat och påver
kat varandra och vilka relationer de haft till byn i 
sin helhet.

De strukturer som jag valt att undersöka närmare är:

• Toftstrukturen
• Bygatestrukturen
• Gårdsstrukturen
• Produktionsstrukturen
• Bystrukturen

Ordningsföljden på strukturerna är ingen rangordning 
från min sida. Att diskutera toften ser jag som en bra 
början eftersom dess roll har varit så fundamental och 
samtidigt omdebatterad. Bygatan och gården som föl
jer därnäst ser jag som nära sammanhöriga med toft- 
strukturen. Att jag väljer att undersöka produktionen 
och byn till sist, är för att utformningen av dessa i hög 
grad har varit beroende av den roll toften, bygatan och 
gården fick.

Samtliga ovan nämnda strukturer har varit av både 
immateriell och materiell art. De har dels haft karaktä
ren av sociala strukturer. De har skapats och blivit till 
genom sociala och rumsliga praktiker. De har fungerat 
som ramverk för byinvånarnas rutiner, vanor, regler 
och förhållanden till resurser. En beskrivning som väl 
passar in på Giddens resonemang om hur den sociala 
praktiken skapar strukturer genom det dagliga livets 
repetitiva handlingar.

Men strukturerna har även yttrat sig som rum och 
som byggda strukturer, bestående av byarnas fysiska 
lämningar: t.ex. byggnader, gårdsplaner, brunnar, gator,

åkersystem, odlingslotter, broar, gärden, rännor och 
hägnader. Här är det de rumsliga formerna, de byggda 
fysiska miljöerna som åsyftas, och lägg märke till att 
jag här även räknar in byarnas marker och gränser, 
som också kan sägas vara byggda eftersom de blivit 
anlagda. Denna definition på struktur ligger nära den 
som Dodgshon använder för den byggda miljön som 
han benämner ”manifesta strukturer”.

Med Giddens strukturationsteori för ögonen, skul
le vi kunna säga att olika aktörer, individer och kollek
tiv, har producerat och reproducerat byns olika struk
turer genom det dagliga sociala samspelet. Samtidigt 
har de skapade strukturerna, både som ramverk kring 
sociala praktiker och som byggda miljöer, återverkat 
på människorna. Strukturerna har dessutom varit 
oumbärliga fór varandra. De sociala strukturerna har 
inte kunnat existera utan de byggda och vice versa. 
Detta betyder att för att förstå en byggd form måste vi 
också undersöka de strukturer den ingår i, eftersom 
det finns samband mellan social organisation, sociala 
praktiker och den fysiska miljön. Lefebvre menar t.ex. 
att ingen av de tre koncepten form, struktur och funk
tion, kan separeras från varandra. Finns det en form, 
då ingår den i en struktur och först genom att se sam
banden dem emellan så kan man diskutera funktioner. 
Han skriver:

”Like any reality, social space is related methodo
logically and theoretically to three general concepts: 
form, structure, function - in other words, any social 
space may be subjected to formal, structural or func
tional analysis. Each of these approaches provides a 
code and a method for deciphering what at first may 
seem impenetrable.” (Lefebvre 1991, s. 147f).

Med referens till Lefebvres tidigare nämnda distink
tion mellan konstruktionen och produktionen av rum
met (se ovan) är det också viktigt att uppmärksamma 
att olika processer faktiskt kan resultera i likartade 
byggda miljöer och att en byggd form kan användas 
på skilda sätt, ha olika betydelser och innehåll, bero
ende på vilka sociala praktiker man fyller den med. 
Sambanden är således inte enkla och ej heller omedel-
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bart avläsbara. I en studie som denna, där målet just är 
att visa på samband och relationer mellan olika fakto
rer i byarnas organisation, har det också visat sig vara 
svårt att diskutera strukturerna jag valt ut separerade 
från varandra, eftersom de har hört så intimt samman. 
Trots detta ska jag i det följande försöka redovisa dem 
en och en för att underlätta överblicken. Texten kom
mer dock att bli överskridande till sin karaktär och 
kanske innehålla en del upprepningar.

Toftstrukturen

Markstycken benämnda som ”toft” har visat sig utgö
ra en viktig förbindelselänk för bebyggelsen mellan de 
medeltida byarna och den yngre järnålderns bosätt
ningar, eftersom det oftast är just inom toftmarkerna 
som de historiska byarnas tidigaste bebyggelseläm
ningar påträffas (Riddersporre 1988; Porsmose 1988; 
Erikson 1996; Connelid 2002). Att förstå toftens bety
delse, roll och funktion kan därför ge oss kunskap om 
äldre organisatoriska skeden och strukturer i byarnas 
historia.

I äldre kulturgeografisk litteratur översattes toft 
med ”åker, belägen invid gård” (Dahl 1942, s. 34). 
Etymologiskt har ordet toft samma betydelse som 
tomt, dvs. det för bebyggelse avsedda område som till
kommer varje enskild gård (Holmberg 1946, s. 335). 
Eftersom varje toftmark ursprungligen betraktades 
som individuell, tillhörig enskilda gårdar, skulle den 
hägnas och avgärdas från övrig mark. Toften var den 
enskilda gårdens viktigaste område, den innefattade 
gården och utgjorde dess kärna (Carelli 2001, s. 40ff). 
Följaktligen måste vi betrakta tofterna också som by
arnas kärnor.

Bebyggelse fick endast uppföras inom toftmark och 
lade man ner en gård eller flyttade den skulle toften bli 
gemensam åker; så står det i alla fall i de danska land
skapslagarna (Hoff 1997, s. 90f). Lagarna skrevs ned 
på initiativ av de danska kungarna under 1200-talets 
första hälft, men anses grunda sig på äldre folkliga 
rättstraditioner och sedvänjor som traderats muntligen.

Eftersom rättsreglerna till sin karaktär var uppkomna 
”på förekommen anledning”, dvs. i samband med kon
kreta situationer, redogjordes inte problemen för i sin 
helhet. Lagarna hade som syfte att stadfästa hur man 
under ideala förhållanden önskade att lösa eventuella 
tvister och konflikter (a.a., s. 12f). I realiteten innebar 
detta att lagarna/reglerna inte alltid efterföljdes. Man 
kan inte ens förutsätta att de var kända eller erkända av 
alla, och en del av lagkapitlen kan till och med ha stått i 
motsättning till vissa gruppers rättsuppfattning.

I landskapslagarna omgärdas toftmarken med 
många regler och restriktioner som pekar på dess vik
tiga betydelse. Den danska historikern Annette Hoff 
har iakttagit att det exempelvis utdömdes större straff 
om man störde någons toftgärde, jämfört med skador 
på ett vanligt gärde, eller om man begick något brott 
inom ett toftområde. ”Alle mæn” i byn måste också 
vara överens ifall ny toftmark skulle avgränsas. Ofta 
kom s.k. nysvorne tofter att tas upp utanför bykärnor
na på mark som tidigare brukats som åker (a.a., s. 84f, 
88, 90). I studieområdet finns flera exempel på sådana 
avsides lokaliserade toftmarker.

I de äldsta danska landskapslagarna (Skånske Lov 
och Valdemars Sjællandske Lov) förekommer ordet 
toft endast som bustoft, medan det i de lite yngre lag
texterna (Jyske Lov och Eriks Sjællandske Lov) ofta 
framträder ensamt som toft, eller ihop med olika ad
jektiv t.ex. gamletoft, obebyggd toft och buvudtoft. 
Detta kan tyda på att det skedde en förändring av toft- 
begreppets innebörd under loppet av tidig medeltid. I 
de yngre lagarna är det självklart att toften förutom 
gårdsbebyggelsen även omfattar odling och kan hysa 
fållor till djuren, vilket inte är lika uppenbart i de äldre 
lagtexterna (a.a., s. 88, 116ff).

Utifrån förekomsten av ordet toft i de tidigaste 
landskapslagarna har Hoff hänfört uppkomsten av 
toftstrukturen till de historiska byarnas äldsta skede, 
dvs. sen vikingatid och tidig medeltid. I det senare lag
materialet verkar dock begreppet inte längre användas 
med den specifika betydelsen det hade initialt (a.a., s. 
84ff). Kulturgeografer framhåller också perioden sen 
vikingatid och tidig medeltid som trolig för toftstruk
turens uppkomst, men ämnet diskuteras fortfarande 
(Riddersporre 1988, s. 80, 1998, s. 167; Connelid 
2002, s. 439).

Själva innebörden av en gårdsindividuell fredad 
mark kan ha existerat redan tidigare. Det finns flera 
exempel på tydligt avgärdade gårdstomter på arkeolo
giskt undersökta järnåldersboplatser särskilt inom 
danskt område, exempelvis i byarna Vorbasse, Nørre 
Snede, Grøntofte och Hodde, men vi har inga källor 
som kan bekräfta ett eventuellt toftnamnbruk så pass
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tidigt. Hoff menar att särskilt de bosättningar som re
dan före vikingatid var uppbyggda som bysamfällighe- 
ter måste ha haft en sorts ”reguleringsmekanisme” 
som kunde reglera och säkra de enskilda gårdarnas 
rätt till mark i förhållande till byns samlade tillgångar 
(Hoff 1997, s. 86f).

Flera forskare menar att toftmarkens storlek legat 
till grund för respektive gårds beskattning till kunga
makten. Toftens betydelse som en fysiskt avgärdad plats 
för gård och hem måste också ha fungerat som ett vik
tigt ideologiskt och socialt vittnesbörd om olika rang
förhållanden i byarna, eftersom storleken på toften vi
sade hur stor del varje gård hade i byns gemensamma 
ängsmarker, fälad och s.k. utlænde (Hoff 1997, s. 89, 
99,104f; Connelid 2002, s. 439). Utlænde betecknade i 
det östdanska rättsområdet tofternas intilliggande jor
dar vilka kom till då byborna utökade sina åkerarealer 
under 1000-talet. På denna jord påbörjades ett nytt 
brukningssystem, som i motsats till den individuellt 
brukade toftjorden, sedermera kom att ingå i ett gemen
samt kollektivt system (Hoff 1997, s. 149f).

Inom studieområdet finns i så gott som varje by ett 
antal markytor med toftnamn på de äldre kartorna. 
För tre av byarna har det inte gått att få fram tillfreds
ställande information om toftmarkernas utseende och 
belägenhet (Övre och Nedre Glumslöv och Ålstorp) 
men det betyder inte att dessa byar saknade tofter. Av
saknaden kan bero på brister i kartunderlagen. Anta
let namngivna tofter i studieområdets byar varierade 
mellan 1 och 8 stycken, och genomsnittsantalet ham
nade på 4. Vid genomgången räknade jag varje sam
manhängande toftmark som en toft, även då de i 
många fall var uppdelade på flera gårdar. Toftmarker
nas former var ofta rektangulära och förhållandevis 
regelbundna. Till storleken skiftade de. De största 
sammanhängande toftytorna låg på 240x660 meter, 
460x500 meter och 240x1160 meter. De minsta 
namngivna tofterna var ca 40x240 meter, 60x140 me
ter och 80x220 meter stora. Några av tofterna anges 
på kartorna tillhöriga endast en gård, medan de flesta 
toftstyckena är uppdelade på flera gårdar (se fig. 5).

Det är oklart om det ligger en betydelseskillnad mellan 
toftnamn som förekommer i singularis respektive plu
ralis. I studieområdet kan båda varianterna förekom
ma i samma by. I byn Särslöv är namnet ”Sönnertof- 
ten” i singularis, vilket skulle kunna tolkas som att 
hela den toften ursprungligen tillhörde en enda gård. 
En arkeologisk undersökning i Sönnertoftens södra 
del visade att här fanns en senvikingatida-tidigmedelti- 
da gård lokaliserad alldeles intill toftens södra gräns 
(se fig. 6 och Kriig 1999, s.llff). Rännorna som be
gränsade gården i söder motsvarade exakt samma linje 
som avgränsar Sönnertoften på kartmaterialet från 
1700-talet. Men eftersom toftens övriga delar inte blev 
föremål för undersökning kan vi inte med säkerhet 
hävda att toften endast hyst denna gård. Men det är 
fullt möjligt.

Markstycket ”Tofterne” i pluralis, också i Särslöv, 
kan redan från början ha varit uppdelat på flera gård- 
senheter (precis som situationen ser ut på 1700-tals- 
kartan) och att det var därför som toftnamnet angavs i 
plural. Eller så kan en ändring ha skett av toftnamnet 
till pluralform då toften kom att delas upp på flera 
gårdar efter hand. Frågan kompliceras ytterligare av 
att inom den toftmark som heter ”Toften” (Särslöv), 
har det gjorts arkeologiska iakttagelser som pekar åt 
att detta toftområde redan under tidigare perioder av 
yngre järnåldern hyst flera gårdsbebyggelser (se fig. 6 
och Karsten 1999, s. 3). Nu behöver dessa gårdar inte 
nödvändigtvis ha fungerat som självständiga gårdsen- 
heter utan de kan ha hört till en större gård under vil
ken de var underställda. Kulturgeografen Mats Rid
dersporre har i äldre kartmaterial iakttagit att plural
formen på toftnamn är vanligast förekommande då 
flera gårdar synes dela på ett toftområde (Ridderspor
re 1998, s. 172).

I Hälj arp kunde gränser konstateras vid en arkeo
logisk undersökning som kan motsvara gränserna för 
två olika gårdars toftmarker inom en större namngi
ven toft kallad ”Västra Tofterna”. Gränserna fram
trädde i form av rännor som dels daterades till samma 
tid som bebyggelsens uppförande dvs. sen vikingatid
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Fig. 5. Exempel på toftmarkernas belägenhet i några av studieområdets byar; 
Raus, Pålstorp, Örby, Rya, Kvärlöv och Västra Ka ra by. Toftmarkerna är rastrera- 
de. Underlagskartor från Erikson 1996. Skala 1:10 000.

Examples of the location of toft lands in some of the villages in the studied 
area: Raus, Pålstorp, Örby, Rya, Kvärlöv and Västra Karaby. The tofts are hat
ched. Base maps from Erikson 1996. Scale 1:10,000.
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Fig. 6. "Toften" och "Sönnertoft" i Särslöv, båda toftnamnen i singu
laris. En utredning i "Toften” (Karsten 1999) påvisade flera gårdsbe
byggelser från yngre järnåldern och vid en undersökning i "Sönner
toft" påträffades ett gårdsläge från tidig medeltid (Kriig 1999). Un
derlagska rta från Erikson 1996.

"Toften" and "Sönnertoft" in Särslöv, two toft-names in the singu
lar. A preliminary investigation in "Toften" (Karsten 1999) demon
strated several farm settlements from the Late Iron Age, and an 
excavation in "Sönnertoft" discovered a farm location from the 
Early Middle Ages (Kriig 1999). Base map from Erikson 1996.



B y dynamik

1000-tal med byggnader som på ena gården bestod av en hallbygg
nad av Trelleborgstyp (stort treskeppigt långhus med konvexa väggar 
och yttre rader av snedställda takbärande stolpar) och på andra går
den av ett Trelleborgsliknande hus (det hade mer raka väggar och de 
yttre raderna med stolpar var inte snedställda men vertikala), ett fyr- 
stolpshus och ett treskeppigt hus som fungerat som stall/lada. Grän
serna intill gårdarna utgjordes av rännor. De nordsydliga rännorna 
sammanfaller med toftgränserna för gårdarna 14 och 2 på 1791 års 
karta över byn, vilket stärker tolkningen att rännorna fungerade som 
toftgränsmarkörer. Gårdarna föreslogs av de ansvariga arkeologerna 
vara föregångarna till de två historiska gårdslägena (gårdarna nr 14 
och nr 2) som låg strax intill (Kriig & Thomasson 1999c, s. 20).

dings which on one of the farms consisted of a hall of Trelleborg 
type (a large three-aisled long-house with convex walls and outer 
rows of sloping roof-bearing posts) and on the other farm consisted 
of a Trelleborg-like house (it had straighter walls and the outer rows 
of posts were not sloping but vertical), a four-post house and a th
ree-aisled house which served as a stable/barn. The boundaries 
beside the farms consisted of trenches. The north-south trenches 
coincide with the toft boundaries of farms 14 and 2 on the 1791 
map of the village, which corroborates the interpretation that the 
trenches functioned as toft boundary markers. The archaeologists re
sponsible for the excavation suggested that the farms were prede
cessors of the two historical farm locations (farms 14 and 2) which 
were adjacent (Kriig & Thomasson 1999c, p. 20).
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och tidig medeltid, dels till ett skede under 1200-talet. 
De nordsydliga rännorna sammanfaller med toftgrän- 
serna för gårdarna nr 14 och 2 på 1791 års karta över 
byn, vilket stärker tolkningen att rännorna verkligen 
fungerade som toftgränsmarkörer. De undersökta går
darnas bebyggelser låg förskjutna åt sydväst i förhål
lande till de senare historiskt belagda gårdslägena nr 
14 och 2 (fig. 7) men bör kunna betraktas som deras 
föregångare (Kriig & Thomasson 1999c, s. 20). I detta 
fall verkar det stora toftområdet vara uppdelat och 
tillhörigt flera gårdar redan under vikingatid och tidig 
medeltid.

Det är inte säkerställt att antalet toftnamngivna 
markområden automatiskt ska ses motsvara antalet 
ursprungsenheter i byarna. Större tofter kan initialt ha 
hört till enskilda storgårdar för att senare bli uppdela
de på fler gårdar med mindre tofter. Gränserna i Hälj- 
arp kan representera sådana sekundärt uppdelade tof
ter om det skulle visa sig att exempelvis den gård inom 
Västra Tofterna som har den största toftmarken, gård 
nr 1, var äldre än de två undersökta. Den gården har 
emellertid inte varit föremål för någon undersökning 
och vi kan inte svara på hur det ligger till. Man kan 
också tänka sig en situation där flera markägare med 
sociala relationer till varandra t.ex. släktskap, allian
ser, fosterbröder, klientskap och vänskapsförbund, be
stämde sig för att etablera sina gårdar inom samma 
toft för att samordna arbetskraften eller liknande.

Att flera enskilda gårdar i en by kunde ha en rela
tion till en speciell toftmark tydliggörs bl.a. av att de 
verkar ha haft sina markrättigheter i tofterna gruppe
rade på sådant vis att man kan tolka gårdarna som 
ursprungligen tillhörande en särskild toftmark, som i 
något skede delats upp på mindre gårdsenheter. Detta 
förhållande syns mycket tydligt i Häljarp där gårdarna 
nr 1, 2, 9, 13 och 14 har toftmark i Västra Tofterna 
och gårdarna nr 4, 10, 11 och 15 har del i Ottotofter- 
ne, medan endast gårdarna nr 3, 5 och 12 har del i 
båda tofterna.

Vi kan inte hävda med säkerhet att samtliga toft- 
marker i en by fanns redan från början, eftersom nya
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tofter kunde tas upp under senare skeden. Att detta var 
möjligt finns belagt i landskapslagarna. Perioden sen 
vikingatid och tidig medeltid, det tidsspann under vil
ken toftsystemet verkar ha varit särskilt framträdande, 
är en period på flera århundraden och under denna tid 
kan ändringar av toftmarkerna ha skett flera gånger.

En del tofter har namngivits utifrån en inbördes 
geografisk positionsbestämning som exempelvis Not
re och Södre toft (Raus), Västra och Östra tofterna 
(Kvärlöv, Västra Karaby), Västra och Östra toftafallet 
(Västra Karaby), Mellantoften (Rya) och Mellantofter 
(Tofta). Detta namnbruk tyder på att flera av tofterna i 
en by namngivits samtidigt och att de troligen också 
anlagts vid samma tid. Andra geografiska hänvisning
ar är Gateledstofterna (Häljarp), dvs. vid bygatans led 
(gräns), Dammstofterna (Örja), dvs. tofterna vid dam
men och Stora och Lilla Skogstoften (Raus), med syft
ning på ett läge nära skog. Förleden Stora och Lilla i 
de sistnämnda namnen innehåller dessutom en inbör
des kvantitativ bestämning, vilket också Lilla och Sto
ra toften (Rya) är exempel på. Toftnamn i neutrala 
obestämda, bestämda och pluralformer av typen Toft, 
Toften, Toftafallet, Tofter och Tofterne, är de vanligast 
förekommande. En annan typ av toftbenämning är 
där ett egennamn har kopplats till toften, t.ex. Otto- 
tofterne (Häljarp) och Månsatoft (Rya), men detta är 
ovanligt i studieområdet.

Toftmönster = Byform?
Vid en genomgång av det äldre kartmaterialet från 
byarna inom studieområdet, kan ett rumsligt toft
mönster skönjas som dominerar. Det är där toftmar
kerna ligger som en ring kring den öppna gemensam
ma bygatan (bygatan syftar inte på byvägen men på 
det centralt placerade området som alla byns gårdar 
hade del i, även kallad forten). Om man utgår från att 
toftmarkerna var de tidigast bebyggda och odlade om
rådena i byarna (observera dock att alla tofter inte be
höver ha kommit till samtidigt) får vi fram en bild där 
bebyggelsen och de äldsta åkerytorna kringgärdar 
byns gemensamma bygata (fig. 8). Genom att bl.a. stu
dera de olika markernas bonitet kan man få fram vissa 
rumsliga mönster där den bästa odlingsmarken som 
regel återfinns i direkt anslutning till de historiskt kän
da bykärnorna, dvs. inom toftmarkerna (se t.ex. Rid
dersporre 1995, s. 55-67; Frisk 2002, s. 153).

I några byar ligger, som tidigare nämnts, enstaka 
toftmarker vid byarnas ytterområden, märkligt nog 
ofta på gränsen mellan inägomarken och utmarken. 
Dessa förmodade gårdsplatser avviker genom sin rums
liga placering från övriga gårdar. Om man tolkar dessa 
gårdsenheter som tillkomna under ett tidigt skede av
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Fig. 8. Exempel på byar där toftmarkerna bildar en ring kring den ge
mensamma bygatan/forten; Örby, Hilleshög, Örja, Västra Ka ra by och 
Kvärlöv. Toftmarkerna är rastrerade och bygatorna markerade. Bykär
nornas utbredning är streckad. Underlagskartor från Erikson 1996. Ska
la 1:10 000.

Examples of villages where the toft lands form a ring around the com
munal green: Örby, Hilleshög, Örja, Västra Karaby and Kvärlöv. The 
tofts are hatched and the greens marked. The extent of the village co
res is marked by a broken line. Base maps from Erikson 1996. Scale 
1:10,000.
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byarnas historia, så skulle gårdarna ha kunnat place
ras där medvetet av strategiska skäl, t.ex. för att mar
kera byns yttre gränser eller för att de boende där skul
le kunna hålla uppsikt över fäladsmarken. Gårdarna 
kan också ha blivit anlagda där för att det uppstod 
svårigheter med att placera in en ny gård i bykärnan. 
Först när byns marker genomgick ett skifte, t.ex. teg
skifte, kunde gården flyttas in till byn (jfr exempel från 
Söderslätt i Frisk 2002, s. 165). Dessa perifera gårdar 
kan också ha tillkommit efter det att byarna tegskiftats 
och en utvidgning av bebyggelsen inom bykärnan på 
nytt var svårgenomförbar (Sporrong 1971, s. 161f). 
Dylika tofter och gårdar kan upprepade gånger ha ta
gits i bruk för att lösa uppkomna expansionsbehov. 
Man skulle kunna tolka detta som ett utslag av en vilja 
att hålla strukturerna inom byns centrum intakta, 
medan det i byns perifera delar fanns större utrymme 
för att genomföra förändringar (se ovan under ”Struk
turer i centrum och periferi”).

En byform som inte uppvisar mönstret med toft- 
markerna samlade kring en gemensam bygata är de 
s.k. radbyarna. Dessa har istället gårdarna på en rad 
och toftmarken ligger samlad på ena sidan av bebyg
gelsen. I studieområdet finns Rya och Annelöv som 
exempel på denna byform. Rya har på 1727 års karta 
endast en smal väg som förenar gårdarna, och den lig
ger dessutom som en tunn kil mellan toftmarkerna och 
gårdsraden. Gårdarnas baksidor vetter mot en mindre 
bäckfåra. Möjligen har en del av fäladsmarken mellan 
Rya och Katslösa haft funktionen av en gemensam by
gata. När Katslösa låter odla upp ett stort stycke av 
denna jord får den nämligen namnet ”Gatelyckan” 
(lyckan som ligger på gaten, dvs. bygatan). Även i An
nelöv ligger gårdarna på rad och toftmarken ligger på 
ena sidan av bebyggelsen (fig. 9). På motsatta sidan 
ligger en långsmal bygata. Södra delen av bygatan ut
görs dock av ett lite bredare parti och det är dit socken
kyrkan och den yngre gathusbebyggelsen blir lokalise
rad. I byarna Katslösa och Pålstorp, vars bebyggelser 
ligger utmed vattendrag (i östvästlig riktning) påminner 
toftmonstret om radbyarna, dvs. tofterna är samlade

bak raden av gårdar och någon större bygata finns det 
knappast utrymme till.

Vilka innebörder kan man tolka in i de olika byfor
merna som finns representerade i studieområdet (se 
fig. 4)? Varför fick en by den form den fick, och på 
vilket sätt var formen del i strukturen kring byarna? I 
äldre etnologisk och kulturgeografisk forskning fram
förs huvudsakligen regionala topografiska och etno
grafiska faktorer som grund till byarnas formationer 
och läge (t.ex. Lauridsen 1896; Erixon 1922; Widgren 
1997, s. 12f). På flera platser i kulturgeografen Sven 
Dahls avhandling om Skånes bebyggelse och närings- 
geografi före 1860, framförs också topografiska för
hållanden som viktiga faktorer för byarnas lägen och 
gårdars inbördes placering (Dahl 1942, s. 35f, 44, 46, 
50). Men de geometriska formerna på byarna (rundby, 
radby, klungby etc.), ansåg han vara mycket otillräck
liga och starkt begränsande för att närmare kunna ka
rakterisera byar. Dahl menade att byarnas avbildning i 
”horisontalplanet” inte kunde räcka för att innefatta 
byarnas inre organisation och historia, eftersom en 
och samma geometriska form kunde härledas bakåt 
till olika historiska förlopp (a.a., s. 53 och där anförd 
litteratur). Trots förbehållet ansåg han likväl, liksom 
flera med honom samtida danska och svenska forska
re, att man inte skulle ge de strukturella samhälleliga 
åtgärderna t.ex. ett tegskifte, alltför stort förklarings
värde till byarnas utformning (a.a., s. 56). Arkitekten 
Finn Werne som studerat det traditionella byggnads- 
skicket på landsbygden skriver att byarnas former ge
nererades av klimatet, landskapets egenskaper, od
lingsmetoderna, den sociala och ekonomiska struktu
ren och arvssystemet (Werne 1993, s. 46f).

Idag är diskussionen om byarnas former inte så 
framträdande, särskilt inte den som behandlar byty
per. Trots det är jag frestad att bidra till den genom att 
peka på toftmarkernas betydelse i sammanhanget. 
Studerar man den rumsliga utbredningen av byarnas 
tofter i studieområdet, så kan man inte undgå att lägga 
märke till att just tofternas belägenhet har haft en på
taglig inverkan på hur byarna fick sin form. I de byar 
där tofterna förlädes på rad kom byn att anta formen 
av en radby. Utlades toftmarkerna i en ring runt en 
öppen plats, kom byn oftast att anta formen av en 
ringby. Detta kan tyckas som en självklarhet, men 
trots det har denna mycket speciella rumsliga koppling 
mellan tofterna och byformen ännu inte påtalats.

Toften hade en nyckelroll eftersom dess betydelse 
fick en sådan genomslagskraft då de historiska byarna 
formerades. Tofternas storlek, läge och utformning, 
avspeglande en ägobild i en specifik social situation, 
hade en avgörande strukturell verkan på byrummens
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Fig. 9. Toftmarkernas utbredning i förhållande till bebyggelsen i Anne- 
löv. Toftmarkerna är rastrerade och bygatan är markerad. Bykärnans 
utbredning är streckad. Underlagskarta från Erikson 1996.

The extent of toft tands in relation to settlement in Annelöv. The tofts 
are hatched and the green is marked. The extent of the village core 
is marked by a broken line. Base map from Erikson 1996.

rumsliga utformning. Något som emellertid är svårt 
att få svar på är om det var den individuella odlings
marken som kom att bli styrande för bebyggelsens pla
cering, och därmed också för byformen, eller om det 
var de enskilda gårdarnas placering som snarare inver
kade på odlingsmarkens utformning och på byarna. 
Oavsett vilket tolkar jag toftmarkerna som en starkt 
inverkande faktor på hur koncentrationen av gårdar 
till gemensamma bytomter gick till.

Dubbelbyar
Fler variationer på toftmarkernas utbredning och dess 
konsekvenser står att finna i ett intressant mönster med 
”dubbelbyar” i studieområdet. Av alla byarna i studien 
har omkring hälften utgjorts av sådana ”par” (jag kal
lar dem hädanefter för dubbelbyar). Dessa är enligt mitt 
förslag Raus och Pålstorp, Rya och Katslösa, Nedre

och Övre Glumslöv, Södra och Norra Säby, Häljarp 
och Tofta samt Dagstorp och Särslöv. Övervägande 
delen av dessa dubbelbyar fanns mellan Helsingborg 
och Landskrona, dvs. snarare i risbygden än i slättbyg
den. Kännetecknande för dubbelbyarna var att de låg 
rumsligt mycket nära varandra, med endast 500-1000 
meters avstånd mellan bykärnorna, medan avståndet 
mellan andra byar varierade från 1750 till bortåt 4000 
meter. Paren hade sina fäladsmarker i ägoblandning 
och de kan ha burit på samma grundnamn men haft 
olika förleder t.ex. Övre och Nedre Glumslöv eller 
Norra och Södra Säby. Flera av parens bynamn ger 
också intryck av att bestå av en äldre och en yngre 
namnform, vilket har fått forskare att se det som teck
en på att dubbelbyarna utgjordes av en äldre ”ur- 
sprungsby” och en yngre avgärdaenhet eller ”utflyttar- 
by”. Ett sådant namnsamband finns exempelvis mel
lan Häljarp och Tofta, där namnet Häljarp med efter- 
ledet -arp, dvs. ”nybygge, utflyttargård”, tros vara ett 
yngre namn i förhållande till Tofta, med betydelsen 
”enskild mark, hustomt”, som i detta fall skulle vara 
den äldre byn (Hallberg 1973, s. 137; Erikson 1996, s. 
5, 14). Ett annat exempel är Rya som betyder ”röjd 
mark” och Katslösa med ändeisen -lösa som jämställs 
i ålder med de gamla -lövnamnen (Erikson 1996, s. 
10). Må vara att dessa äldre namnsyftningar inte be
höver betyda bybebyggelser, däremot anger den någon 
form av namngivet markområde.

Några säkra dateringsunderlag för byarnas respekti
ve äldsta ålder i studieområdet har vi inte, men utifrån 
ortnamnen skulle Raus, Tofta och Särslöv kunna repre
sentera de äldre bosättningarna i jämförelse med deras 
parbyar Pålstorp, Häljarp och Dagstorp, som bär de 
yngre -torpändelserna. Vad gäller byarna Nedre och 
Övre Glumslöv så har vi än så länge endast högmedelti
da dateringar på den bebyggelse som undersökts i Övre 
Glumslöv, att jämföra med Nedre Glumslöv som redan 
under 1100-talet hade en stenkyrka och därmed kan 
förmodas ha hyst en bebyggelse vid denna tid. Detta 
pekar åt att Nedre Glumslöv ska räknas som äldre och 
Övre Glumslöv som yngre. Det äldsta omnämnandet av
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Glumslöv är från år 1455 då en viss Thoste Laurentz 
af Glumsløff är med om att intyga äktheten av ett do
kument. Här framträder bynamnet utan koppling till 
vare sig Nedre eller Övre. Det är först år 1495 som 
Nederglwmsløff och Offuerglumløff finns med i ett 
och samma brev som två tydliga självständiga byenhe
ter. När en bydelning skedde är inte klartgjort, för 
även om vi arkeologiskt har kunnat datera en av går
darna i Övre Glumslöv till 1200-talet så behöver inte 
det betyda att byn existerade som enskild by redan vid 
denna tid (Schmidt Sabo 1999, s. 5, 9, 43). Den under
sökta gården kan från början ha utgjort en successiv 
utvidgning av byn Glumslöv, för att sedermera efter en 
delning eller en uppsplittring hänföras till det som blev 
Övre Glumslöv.

Ser vi på Norra och Södra Säby är dateringsunder
lagen sämre. Sockenkyrkan från 1200-talet ligger i 
Norra Säby, och här har undersökningar också fått 
fram bebyggelselämningar så tidigt som från vikinga
tid och tidig medeltid (Thomasson & Andersson 
1996, s. 84), men om Södra Säby vet vi däremot ingen
ting, eftersom byn sedermera kom att ligga i vägen för 
Landskronas etablering på 1400-talet. Även för Sä bys 
vidkommande gäller att bynamnet från början före
kommer ensamt, utan koppling till vare sig ett Södra 
eller Norra Säby (Kriig & Thomasson 1999a, s. 7).

På danskt håll är företeelsen med dubbelbyar myck
et vanlig och i litteraturen där kallar man den äldre byn 
för ”moderby” eller ”adelby” och den yngre för ”torp
by”. Torpbyarna anses ha tillkommit med syfte att de
centralisera och underlätta jordbruket genom att flytta 
ut en del av bebyggelsen för att minska på transport
kostnaderna, då man i samband med införandet av 
hjulplogen utvidgade åkerarealerna. Decentraliserings
behovet kunde också resultera i en delning av moder
byn, som då ofta antog tillägg till bynamnet av typen 
Södra och Norra eller Östra och Västra (Porsmose 
1988, s. 237f). Eftersom man antar att markägoförhål- 
landena har spelat stor roll vid grundläggandet av nya 
byar, tros de markägande storgårdsfamiljerna ha legat 
bakom initiativet till de nya bosättningarna.

I Danmark var det mycket ovanligt att torpbyarna 
blev sockencentra. Kyrkorna byggdes istället upp i 
moderbyarna och nästan undantagslöst kom torpby
arna att tillhöra samma socken som sina ursprungsby- 
ar (a.a., s. 240). Att kyrkans placering som regel ham
nade i moderbyarna i Danmark, stämmer ganska så 
väl överens med förhållandena i studieområdet också, 
dock inte på byparet Dagstorp och Särslöv, eftersom 
det är den förmodat yngre byn Dagstorp som blev 
sockencentrum. Dessutom kom Särslöv under 1300- 
talet att till hälften tillhöra Dagstorps socken och till 
hälften Södervidinge socken. I fallet med byarna Rya 
och Katslösa så var ingen av dem sockencentrum utan 
båda tillhörde Kvistofta socken.

I Ystadområdet, där förekomsten av dubbelbyar 
också verkar ha varit utbredd, har en samtidighet mel
lan moderbyarnas bebyggelsefixering och torpbyarnas 
tillblivelse konstaterats. Dateringar pekar på att dessa 
båda skeenden har skett inom en relativt kort tids
rymd kring år 1000 e.Kr. Torpbyarna kom här oftast 
att tillhöra samma socken som moderbyarna. Utmär
kande för denna region var också att torpbyarna var 
relativt glest förekommande längs kusten, men låg be
tydligt tätare inåt backlandskapet (Billberg 1989, s. 
43ff). Det ska i sammanhanget påpekas att inte alla 
byar med torp-ändelser var delar av dubbelbyar. I Kul
labergsområdet norr om Helsingborg, finns ett möns
ter med torpbyar som i många fall tillkom först efter 
stenkyrkornas färdigställande (Anglert 1995, s. 
128ff).

Jag ska i korthet utveckla mitt resonemang kring 
några dubbelbyar. När det gäller dubbelbyarnas rums
liga utbredning indikerar deras toftmarker att dessa 
initialt kan ha tillhört en av bybebyggelserna (dvs. den 
äldre) och som vid något skede delades upp på två 
byar. Detta verkar ha skett i Raus och Pålstorp, Tofta 
och Häljarp samt Dagstorp och Särslöv. I exemplet 
Raus och Pålstorp är det möjligt att man från början 
endast bebodde toftmarkerna i Raus, och att byn ex
panderade söderut redan i ett tidigt skede där ny åker
mark togs upp från fäladsmarken. Nybygget blev det
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Fig. 10. Byarna Raus och Pålstorp föreslås vara en av "dubbelbyarna" i 
studieområdet. De delar fäladsmark, deras bygata verkar ha varit ge
mensam, kyrkan placerades mitt emellan de båda byarnas bebyggel
se och vadstället över Råån förstärker byarnas gemenskap. Den för
modade gemensamma bygatan är markerad. Underlagskarta från 
Erikson 1996.

The villages of Raus and Pålstorp are suggested to have been one of 
the "double villages" in the studied area. They had a common pastu
re, their green appears to have been shared, the church was located 
in between the buildings in the two villages, and the ford over the 
Råån reinforces the community of the villages. The presumed village 
green is marked. Base map from Erikson 1996.

som sedermera kom att bilda en egen by, nämligen Påls
torp (efterledet -torp har samma innebörd som -arp). 
Bilden av de båda byarnas samhörighet förstärks av 
byarnas omedelbara närhet, samfälld betesmark och 
den romanska kyrkans placering på den hypotetiska, 
ursprungliga gemensamma bygatan mellan de båda 
byarna (fig. 10) (Rausing 1989).

I fallet Tofta och Häljarp formar sig också byarnas 
toftmarker kring en öppen plats, men bilden komplice
ras här av att den förefaller så oproportionerligt stor i 
jämförelse med andra byars bygator. Gatevången, mitt 
emellan byarna, är en sekundär uppodling av ett stycke 
av gatuj orden, som delades mellan de båda byarna 
(Dahl 1989, s. 104). Detta är en stark indikation för att 
man kan se de båda byarna som en ursprunglig stor by 
som i något skede delades. Även här är den rumsliga 
närheten mellan byarna frapperande (fig. 11).

Ser vi på byarna Dagstorp och Särslöv kan man ar
gumentera för att den äldsta bykärnan ska ha legat 
kring det som var Särslövs bygata, eftersom toftmar- 
kerna så tydligt omger detta område (fig. 12). I något 
skede delades troligen byn och nordvästra delen av 
byns toftmark kom att tillhöra den nya byn Dagstorp.

Det behöver i och för sig inte ha rört sig om en regelrätt 
delning i lika delar, det kan ha varit fråga om en utbryt
ning av endast en del av byn. Vid uppsplittringen upp
togs sannolikt ny toftmark i nordväst, det som kom att 
kallas Brödertoft. Namnet Brödertoft kan syfta på ny- 
upptagna/nyröjda markstycken eftersom förledet ”Brö
der-” troligen är en omskrivning av ordet ”bröt” som 
betyder bryta/röja. I plural blir ordet enligt danskt 
skriftspråk ”bröderne”, vilket slutligen omskrivs till 
”Bröder-” då ordet toft läggs till, och blir Brödertoft 
(Svensson, muntlig uppgift). Antagandet om den senare 
upptagningen av denna toft förstärks således av mark
namnets innebörd. Dessutom kom den att ligga på den 
markerade förhöjningen dit kyrkan förlädes och hela 
kullen kom att få namnet Kyrkobjer. Odlingsmarken 
ikring kom att kallas Kyrkovången. Sammantaget visar 
marknamnen i kyrkans närhet på att dessa namngavs 
först i samband med att den kyrkliga närvaron var ett 
faktum. Eftersom den kyrkliga markeringen blev så do
minant kan kyrkan rent av ha spelat en viktig roll i sam
band med bydelningen. Det kan tyckas egendomligt att 
kyrkan inte kom att ligga i den förmodade äldre byn 
Särslöv utan i Dagstorp. I kontrast till kyrkan i Raus,
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Fig. 11. Byarna Tofta och Häljarp föreslås vara ex
empel på en "dubbelby" som ursprungligen ut
gjorde en större by med en bygata (a). När byn 
delades fick byarna var sin bygata (b). Gatevång- 
en är en sekundärt upptagen vång och den övre 
kartan visar därför bygatan som den kan ha tett 
sig före bydelningen och uppodlingen. Bygatan 
är markerad och den förmodade ursprungliga 
bykärnan streckad, toftmarkerna är rastrerade. 
Nedre kartan visar byarna efter en föreslagen 
delning.

It is suggested that the villages of Tofta and 
Häljarp are examples of a "double village" that 
was originally a larger village with a green (a). 
When the village was divided, each one was gi
ven its own green (b). "Gatevången" is a secon
darily created field on the green, and the top 
map therefore shows the green as it may have 
looked before the division and the transforma
tion of the green to arable. The green is marked 
and the presumed original village core is mar
ked by a broken line; the tofts are hatched. The 
bottom map shows the villages after the sug
gested division.
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Fig. 12. Förslag på hur den ur
sprungliga byn Särslövs toftmarker 
kan ha sett ut. Toftmarkerna är 
ra stre ra de och bygatan markerad. 
Den förmodade äldsta bykärnans 
utbredning är streckad. En avsides 
toftmark finns i nordväst (en del 
toftgränser i Särslöv är inte säker
ställda eftersom toftnamnen i flera 
fall an getts tillsammans med andra 
marknamn som exempelvis "Toften 
och Gåsakrokar") (a). En föreslagen 
rekonstruktion av hur "dubbelbyar
na" Särslöv och Dagstorp kan tän
kas ha kommit till (b).

Suggestions as to what the tofts of 
the original village of Särslöv 
might have looked like. The tofts 
are hatched and the village green 
is marked. The extent of the presu
med oldest village core is marked 
by a broken line. There is one se
parate toft to the north-west, 
further removed from the others 
(some toft boundaries in Särslöv 
are uncertain since the toft-name 
in several cases is stated together 
with other field-names, for ex
ample, "Toften och Gåsakrokar") 
(a). A suggestion reconstruction of 
how the "double villages" of Särs
löv and Dagstorp may have come 
about (b).
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Fig. 13. Byterritoriernas utbredning och storlek på 1700-talet i studie
området. De s.k. dubbelbyarnas områden bildar jämstora områden 
liknande de "ensamma" byarnas storlekar.

The extent and size of village territories in the studied area in the 
18th century. The "double villages" form areas of a size similar to 
that of the "single villages".
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som med sin närhet till byarna Raus och Pålstorp tycks 
förstärka gemenskapen mellan dessa båda byar, så mar
kerar kyrkan i Dagstorp snarare sin egen avskildhet 
uppe på den markerade förhöjningen Kyrkobjer. En 
omfattande ägoblandning mellan Dagstorp och Särslöv 
av åkermark är ett stöd för tolkningen att byarna har en 
gemensam historia och att de har haft en nära relation 
till varandra, även om förhållandena kring bydelningen 
och kyrkans etablering kan ha varit konfliktfyllda.

Ser man på kartan över studieområdets bygränser 
kan man se att dubbelbyarnas gränser, två och två till
sammans bildar jämstora områden liknande de ”en
samma” byarnas bystorlekar. Detta pekar åt att del
ningarna torde ha skett först efter det att de äldre ”ur- 
sprungs”-byarnas territorier något så när hade stabilise
rats (fig. 13). Det är möjligt att dubbelby-fenomenet ska 
kopplas till, och förklaras med ett stort behov av expan
sion. Eftersom de flesta dubbelbyar i studieområdet 
fanns utmed kusten, kan kanske expansionsbehovet 
sättas i samband med att de vikingatida kustboplatser
na, som var utbredda längs kustområdena, övergavs 
under 900-talet, och att människorna därifrån sökte sig 
till de nyetablerade agrara byarna (se Callmer 1995).

De nya torpbyarna skulle kunna tolkas i termer av 
en sorts kolonisation i de redan etablerade byarnas 
perifera områden, som ännu inte var fullt så belastade 
med fasta strukturer. Skeendet skulle kunna appliceras 
på Dodgshons resonemang om periferins flexibilitet, 
och som exempel på att landskapet användes geogra
fiskt strategiskt. Dubbelbyarna skulle vara exempel på 
hur ett samhälle kan lösa en kris genom att flytta ut 
lösningarna till periferin. I detta fall kan man säga att 
bykärnan kan liknas vid ett centrum där problemet 
uppstår. Här finns så mycket investerat i gränser, går
dar och ägostrukturer att det är svårt att utan större 
kapitalförstöring anpassa byn till nya krav på expansi
on. Därför löser man problemet genom att bygga upp 
nya strukturer i ”kärnans” utkant, i periferin där det 
inte finns lika mycket bundet kapital eller laddad sym
bolik ännu, och där exempelvis ägoförhållandena inte 
är så hårt reglerade (Dodgshon 1998, s. 180).

Något som jag försökt att visa med exemplen ovan är 
att även om fenomenet med dubbelbyar kan kännas 
igen i flera områden, får vi inte bortse från lokala vari
ationer. Dubbelbyarna fungerade på olika sätt genom 
att byarnas inbördes relationer har präglats av respek- 171 
tive plats, historia, aktörer, behov etc. Detta i sin tur 
lade grunden till skilda möjligheter för samarbete och 
utbyte. Det finns mycket mer att undersöka kring fe
nomenet dubbelbyar, men mer ryms tyvärr inte inom 
ramen för denna studie.

Toften som inordningsprincip
Att bebyggelse i landskapslagarna sanktionerades till 
toftmarken innebar i realiteten att bebyggelse utanför 
tofterna inte tilläts. I princip fick tofterna i detta by
landskap rollen av ”områden där människor kunde 
bo”. Toften skulle gärdas, dvs. dess gränser skulle syn- 
liggöras så att området skulle vara tydligt för alla. Vid 
denna tid måste det ha varit avgörande om man be
fann sig innanför eller utanför toftstrukturen. Att få 
avgärda ett stycke mark på detta sätt måste ha varit 
kopplat till markägande, markutnyttjande eller mark- 
besittelse av sådant slag, som erkändes och sanktione
rades av ett kollektiv. De grupper som kunde hävda 
någon rätt till marken måste ha utövat stort inflytande 
på den roll som toften fick.

Man kan se toften som ett territorium, ett rum som 
försågs med särskilda betydelser och speciella sociala 
praktiker som alla förväntades ha en relation till. De 
som varken hade en koppling till en toft eller hade nå
gon relation till personer som kunde hävda sin plats 
inom en toft, kan i detta läge mer eller mindre ha 
tvingats att inordna sig inom någons toft. Toften blev 
en strukturerande faktor genom sin inkorporerande 
och sin uteslutande funktion. I praktiken måste denna 
manöver även ha fått sociala följder eftersom det kan 
ha inneburit att vissa grupper fick underordna sig toft
ens ”ägare” och de övriga invånarna, för att få inord
na sig. Toftstrukturen fungerade indirekt även som en 
institutionell upprätthållare och bevarare av de sociala 
relationerna som rådde inom toften, eftersom toften
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blev en viktig enhet i juridisk bemärkelse i det regelverk 
som omtalas i landskapslagarna. Att vara innanför bon
dens gardzlitb (gårdsled) betydde i lagtexterna att man 
ingick i och var under juridiskt beskydd av husbonden 

172 på gården, eftersom man var innanför den juridiska 
gränsen som gårdsledet utgjorde (Hoff 1997, s. 84f).

Som en spegling av samma vilja att inordna männis
kor, kan jag nämna en parallell i den isländska lagsam
lingen Grågås från 1116-1117 e.Kr. Grågås skrevs ned 
på initiativ av den tidens isländska elit och det är deras 
syn på samhället som framskymtar i lagtexten. Här var 
det dock inte toften som fungerade som en inkorpore
rande faktor, utan hushållet. I lagen står att alla skulle 
tillhöra ett hushåll, på isländska en ”bü”, detta för att 
alla ytterst skulle vara underordnade lagen.

”In theory every individual was attached to a house
hold; every household was attached to a chieftain. 
Through households and chieftains everyone was at
tached to an assembly.” (Dennis m.fl. 1980, s. 3f).

Både när det gäller reglerna kring bebyggelsen 
inom toftstrukturen och den på Island förekommande 
kopplingen till ett hushåll, kan man tolka dem som ett 
led i att vilja inordna alla inom en viss struktur. Detta 
kan ha varit ett huvudsyfte med toften - att strukture
ra in människor rumsligt och därmed integrera dem 
inom en särskild social ordning. Krav på inordning i 
en struktur brukar fungera som ett sätt att begränsa 
den individuella friheten och därmed den individuella 
makten över det egna livet, vilket kan ha varit målet i 
båda fallen (Sweely 1999, s. 7).

Hur var toften en struktur?
• toften var ett stycke mark som hörde till en gård
• toften var det område, det territorium som ur

sprungligen kunde disponeras gårdsindividuellt ut
ifrån markägarnas/brukarnas behov vad gällde 
produktionsinriktning, arbetsförhållanden, bebyg
gelsens placering etc.

• toften var anlagd dvs. den var del av den byggda 
miljön, den hade en rumslig utbredning, den skulle 
avgärdas från övrig mark

• varje gårds toft definierade markägarnas markrät
tigheter och andelen i byns samlade resurser

• toften var indragen i en social praktik och kring
gärdad med många regler och normer som stads- 
fästes i landskapslagarna

• toften kan ses både som en byggd och som en soci
al struktur, den verkade reglerande på de sociala 
relationerna, på det sociala livet, på bebyggelsen 
och på produktionen

• tofterna formade byarnas ”centrum”, enstaka tof
ter fanns också i byarnas ”periferi”

• det förväntades att alla skulle ha en relation till en 
toft eftersom det bara var inom tofterna som be
byggelse fick finnas i byarna.

Hur var toftstrukturen indragen i andra 
strukturer?
Toftstrukturen påverkade: gårdarnas placering/lägen, 
bystorleken, byformen, bygatan/forten, ägostruktu
ren, den enskildes skydd genom att toften var ett terri
torium med särskild rättslig status, markägarnas soci
ala position, bykollektivets sammansättning när nya 
tofter togs upp, statusen för de som fick besluta om 
vilka områden som skulle få bli toftmarker, männis
kors möjligheter att välja var de ville bosätta sig.

Toftstrukturen påverkades av: hur den sociala or
ganisationen i samhället såg ut, vilka sociala grupper 
som fanns i byn, byns ägoförhållande/ägostruktur, an
talet gårdsenheter, villigheten att reproducera struktu
ren och efterleva dess betydelse, regionens praxis och 
lagsystemet kring toften.

Toftstrukturens funktion
Varje toftmark skulle initialt ha en tydlig koppling till 
en gård, såtillvida att toften skulle härbärgera gårds
bebyggelsen. Där toften fanns där skulle gården ligga, 
och där gården fanns där låg toften. Genom toftstruk
turen ”tvingades” människorna mer eller mindre att 
bo inom vissa bestämda områden och platser som var 
sanktionerade och kontrollerade av ett kollektiv. Om 
detta var resultatet av en medveten strategi eller en
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konsekvens av beslut som exempelvis grundade sig i 
nya produktionsförhållanden, är svårt att bestämma. 
Gården och toften sattes utan tvekan i en strukturell 
relation till varandra där den ena förutsatte den andra. 
Invånarna på gårdarna var de som genom sociala 
praktiker och närvaro reproducerade det nära sam
bandet både rumsligt och socialt. Via toftstrukturen 
vidmakthölls värden och normer som berörda grupper 
ville skulle råda.

I analogi med den isländska lagen i Grågås, som 
uttryckligen krävde att alla skulle tillhöra ett hushåll 
för att därigenom vara underställda den som förestod 
hushållet, som i sin tur var underställt en ledare/en 
hövding, vilken var underställd en församling där la
gen efterhölls - så kan man resonera om inte reglerna 
kring toften i Skåne har fungerat på samma sätt. Ingen 
bebyggelse skulle finnas utanför toften, dvs. i princip 
skulle alla vara bosatta inom en toft, varigenom man 
samtidigt inordnades i den sociala ordningen som råd
de där. Toften var vidare en del av byn och byn del i 
större och vidare strukturer som ting och härad. Toft- 
strukturen hade funktionen av en fysisk rumslig (verk
ställande) tillhörighets- och inordningsprincip, som 
reglerade de sociala relationerna mellan individer, 
grupper och större kollektiv.

Toften visade en gårds andel i byns resurser men 
också andelen ansvar och rättigheter. Den hade en 
ekonomisk, en ideologisk och en social funktion, efter
som den även verkade reglerande på relationerna mel
lan de boende inom en toft och i byn. De som ägde och 
förfogade över marken kunde använda toften som en 
social och territoriell positionsbestämning. Toften an
vändes också som underlag för beskattning till kunga
makten, dvs. toften visade den förväntade produktio
nens storlek. Genom detta fick toften även funktionen 
av en institutionell kameral enhet.

Under senare perioder (oklart när) verkar banden 
mellan bebyggelsen och toftmarken ha luckrats upp 
genom att toftmarken i de flesta byar i studieområdet 
övergick till att endast fungera som odlingsmark och 
gårdarna flyttades ut på bygatan. Man kan se detta

som att de sociala relationerna med tiden kom att i allt 
mindre grad regleras via toftstrukturen. Kopplingen 
mellan respektive toft och gård fanns dock kvar som 
en kameral funktion som visade respektive gårds stor
lek och del i byns gemensamma tillgångar.

Bygatestrukturen

Nu ska jag diskutera en ofta förbisedd struktur i byar
na, nämligen bygatan. Med bygata menar jag inte by
vägen (vägen genom byn), utan det centralt placerade 
området i byn som alla gårdar hade gemensam del i. 
Bygatan var ett gemensamt rum, en gemensam plats 
som samtliga gårdar i byn hade rätt till. Den var kol
lektiv och offentlig till sin karaktär, och verkar ha 
innehaft flera funktioner. Den fungerade som sam
lingsplats vid byns möten, fester och vid högtider. By
gatan fungerade som ett rum som bokstavligt band 
ihop bebyggelserna i en by. Ofta försågs den med en 
vattensamling, en s.k. vanning, så att hela byns djurbe
sättning kunde samlas där vid behov (Werne 1993, s. 
35ff, 55). Bygatan kallades i äldre tider även för forte 
(varianter var fortog, fortaa, fortoug, förtå, fortyg och 
fortov enligt Svenska akademins ordbok). Jag har valt 
att använda ordet bygata för denna plats, till fördel för 
de äldre benämningarna, dock inte att blanda samman 
den med byvägen.

I landskapslagarna Eriks Sjællandske Lov och Jyske 
Lov omtalas hur toftmarken skulle ligga i förhållande 
till bygatan. Toften skulle gränsa dels till gatujorden 
(dvs. bygatan), och dels till markjorden (byns gemen
samma åkermark), precis som vi också känner till det 
från de flesta byarna i studieområdet, dvs. en central 
bygata omgärdad av toftmarker med gårdar, och bort
om den den övriga odlingsmarken. I Jyske Lov kallades 
bygatan även för fortbopt, syftandes på arealen som låg 
framför toften. I samma lag påbjöds att varje toft skulle 
ha en ”forta” och denna regel gällde även de avsides 
belägna tofterna utanför bykärnorna. Då man anlade 
och tog upp en ny toftmark skulle man till den även 
anlägga en bygata (Hoff 1997, s. 89-92).
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De många reglerna som fanns beträffande toften, går
den och bygatan betyder att det fanns och efterfråga
des en medveten relation i byarna mellan dessa struk
turer. Precis som en ömsesidig relation efterfrågades 

174 mellan toften och gården (fanns det en gård skulle den 
ha en toft, ingen toft ingen gård) skulle det även finnas 
en direkt koppling mellan varje gård, toft och bygata. 
Det kan tyckas märkligt att även de tofter som låg ut
anför bykärnorna skulle ha en bygata. Varför var detta 
nödvändigt? En möjlig tolkning är att det var den, i 
egenskap av ett med byn gemensamt ägt markområde, 
som bokstavligen knöt toften till byn, dvs. visade vil
ken by toften hörde till. Om man betänker vilken roll 
bygatan spelade i byn - att den ägdes gemensamt av 
hela byn och tillhörde bykollektivet, då verkar detta 
resonemang logiskt rimligt.

I studieområdets byar fanns tydliga bygator i nästan 
alla byar, dock inte i alla. Ett av undantagen utgjordes 
av Pålstorp som anlagts så nära intill Råån att inget ut
rymme hade lämnats för en bygata. Varför? Möjligen 
kan det förklaras med att Pålstorp från början kanske 
inte var en egen by, utan hörde samman med Raus och 
därför hade del i Raus bygata (se stycket ovan om 
”Dubbelbyar” och fig. 10). Två andra undantag var 
Rya, som var en radby där gårdarna placerats på rad 
alldeles på gränsen till fäladsmarken, samt byn Katslösa 
intill Rya, som bestod av två agglomerationer längs en 
å. Dessa båda byar räknar jag till dubbelbyarna och tro
ligen har den delen av den gemensamma fäladsmarken 
som låg närmast framför de båda byarna, fungerat som 
en (från början gemensam) bygata. När Katslösa odlade 
upp en del av den närmast liggande fäladsmarken be
nämndes den ”Gatelyckan” (se fig. 4). I Övre Glumslöv, 
som var en gles och långsträckt by fanns inte heller nå
gon tydlig bygata, men detta kan ha berott på att byn 
ursprungligen hörde samman med Nedre Glumslöv och 
således hade del i den bygatan. Fenomenet med dubbel
byar skulle alltså i viss mån förklara varför vissa byar 
inte har försetts med någon bygata.

När började man anlägga bygator? Ett källkritiskt 
problem man stöter på om man söker få klarhet i om

det förekommit bygator under förhistorisk tid, är att det 
är relativt få platser där så omfattande bebyggelsestruk
turer har undersökts att eventuella bygator har kunnat 
upptäckas. De äldsta arkeologiskt kända exemplen på 
bygate-liknande områden i Skandinavien finns i Jyl
land i Danmark och de är från äldre järnålder. Byn 
Hodde är ett sådant exempel. Här formade sig gårdar
na tätt runt en ca 40x70 meter stor öppen yta som var 
fri från bebyggelse (Hvass 1985). Andra järnåldersex- 
empel är Vorbasse och Nørre Snede (fig. 14). I dessa 
byar har man också kunnat belägga en obebyggd öp
pen plats omgiven av gårdar. En intressant iakttagelse i 
dessa sistnämnda byar visar att detta bebyggelsemöns
ter föregås av att gårdarna ligger på rader utan någon 
central gemensam plats (Rindel 1999, s. 87ff). På 
Öland har man i samband med karteringar av järnål- 
dersboplatser med fossila stengärden, husgrunder och 
fägator iakttagit öppna bygate-liknande områden 
bland gårdarna, t.ex. i Rosendal i Böda socken. På den
na plats låg gårdarna inte så tätt utan snarare glest ut
spridda, men ändå syntes en tydlig öppen plats som 
avgränsades av stengärden (Fallgren 1993). Från södra 
Halland har vi ett exempel i Brogård där flera samtida 
gårdar har legat kring ett större obebyggt område (Car- 
lie 1999, s. 64). Dessa bygate-liknande områden har i 
samtliga fall utmärkt sig som centralt placerade öppna 
ytor som fredats för bebyggelse.

Om bygator har förekommit på skånska järnål- 
dersboplatser kan inte säkerställas. Ofta ligger de 
skånska undersökta järnåldersboplatserna längs med 
åar och vattendrag och bebyggelsebilden som framto- 
nat pekar åt att gårdarna legat på rad efter varandra 
och inte i runda formationer kring öppna ytor. Men 
detta kan delvis förklaras med att det finns för få hel- 
undersökta boplatser här, där eventuella bygator skul
le kunna ha upptäckts (med reservation för Malmö- 
området som inte studerats här).

Även om det förekommit bygator under järnåldern 
behöver det inte nödvändigtvis betyda att de innehaft 
samma funktion som då de historiska byarna bildades. 
Regelverket kring den öppna byplatsen och dess relation
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Fig. 14. Exempel på järnåldersbebyggelser med bygate-liknande om
råden i Hodde, Vorbasse och Nørre Snede, samtliga från Jylland/Dan
mark, Rosendal på Öland och Brogård i Halland (efter Carlie 1999; 
Fallgren 1993; Hamerow 1995; Rindel 1999).

Examples of Iron Age settlements with green-like areas in Hodde, 
Vorbasse and Nørre Snede, all from Jutland/Denmark, Rosendal on 
Öland, and Brogård in Halland (after Carlie 1999; Fallgren 1993; 
Hamerow 1995; Rindel 1999).
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till de enskilda gårdarna kan ha skiljt sig avsevärt. 
Rumsligt kan den öppna platsen på en järnåldersbo- 
plats te sig som en bygata, men det är problematiskt 
att endast genom den igenkännbara formen förutsätta 
att den varit del av likartade strukturer och haft sam
ma funktioner som bygatan i de historiska byarna. 
Varje form måste relateras till de samtida strukturerna 
varigenom den fått sin funktion (Lefebvre 1991, s. 
147f). Bestämmelsen om att bygatan, som tillhörde 
alla gårdarna i byn, inte skulle bebyggas, verkar dock 
vara av gammal hävd och ålder (Hoff 1997, s. 91).

I studieområdet har inga storskaliga järnåldersbop- 
latser undersökts där uppenbara bygator har kunnat 
framtona. Strax utanför byarna Dagstorp och Särslöv 
undersöktes emellertid flera samtida gårdsbebyggelser 
från yngre järnåldern. Möjligen kan ett större område 
mellan gård III och VI ha fungerat som en gemensam 
öppen plats (utrymme finns där), men detta område 
berördes inte av exploatering och vi kan inte med sä
kerhet säga att det varit obebyggt (Becker 1999).

I studieområdet har endast några av de historiska 
byarna fått delar av sina bygator undersökta. Det är 
Raus, Hilleshög, Örja, Säby och Häljarp. I tre av fallen 
påträffades lämningar från tidig medeltid inom områ
den som på 1700-tals kartorna var bygator (fig. 15). I 
Raus gjordes 1990 en arkeologisk undersökning intill 
gård nr 8, norr om kyrkan, även kallad "Kyrkogården” 
(Nestler Witting 1996, s. 24). Undersökningen visade 
att här har funnits någon form av bebyggelse redan un
der perioden 1050-1250. Troligen rörde det sig om ett 
mindre verkstadshus (osäker tolkning enligt rapportför
fattaren), en brunn och rännor, och under högmedel
tiden låg här en större byggnad med lergolv (Löfgren 
1992). Undersökningsområdet låg på den allmänna by
gatan och inte inom någon namngiven toftmark.

I Hilleshög visade en undersökning utförd 1986 att 
under den historiskt kända gården nr 1, som var place
rad vid södra delen av byns bygata och således inte på 
någon toftmark, påträffades bebyggelserester från en 
gård som varit i bruk på platsen redan under sen vi
kingatid och tidig medeltid. Gården verkar inte ha va
rit av en tillfällig karaktär utan har av det arkeologis
ka materialet att döma haft kontinuitet in i åtminstone 
1300-tal (Torstensdotter Åhlin 1990). I Säby under
söktes i samband med Västkustbanans utbyggnad de
lar av bytomtens västra del. Spår av flera vikingatida 
och tidigmedeltida byggnader påträffades inom områ
det som på 1782 års karta var del av bygatan.

I Häljarp drogs år 1996 några utredningsschakt i 
samband med ett mindre vägbygge (väg 1145). Schak
ten började i västra delen av byn och löpte norr om 
bykärnan österut, genom ett område som på 1756 års
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karta uppges vara åker. Marknamnet på det stycket är 
Gatevången, vilket talar för att det är en sekundär 
uppodling av bygatan (se tidigare stycke om Dubbel
byar). Här framkom inga bebyggelserester av något 
slag (Lindblad & Lund 1997, s. 21). I Örja utfördes 
under 2003 schaktövervakningar i samband med rör- 
nedläggelser inom området som på 1761 års karta 
anges som bygata, och här påträffades inte heller någ
ra spår av bebyggelse (Salminen 2003a, 2003b).

I tre av exemplen verkar man ha trotsat ”förbudet” 
att bygga på bygatan och i de två övriga exemplen 
framkom inga belägg för tidiga byggnader på bygatan. 
Kanhända ska man tolka detta som att det fanns olika 
regler lokalt i( varje by som tillät specifika undantag, 
och att bykollektiven har kunnat ge sitt medgivande 
till att viss bebyggelse uppfördes. Eller ska man tolka 
det som en medveten protest, som ett utslag av ett trots 
och motstånd mot bestämmelserna ? En förklaring kan 
vara att de bebyggelser som uppfördes på bygatorna 
inte tillhörde enskilda gårdar, men hörde till byn kol
lektivt och hade särskilda funktioner. En brasklapp 
måste också läggas för att bykartornas gränser inte per 
automatik kan föras ner till de exakta rumsliga förhål
landen som gällde på 1000- och 1100-talet. Under de 
svensk-danska krigen kring 1600-talets mitt härjades 
byarna kring Landskrona särskilt hårt med bränder 
och ödeläggelser som följd, varpå flera byar låg öde 
långa tider. Vid återuppbyggandet av byar kan gränser 
ha ändrats och påverkats (Larsson & Wahlöö 1996).

Från byar utanför studieområdet finns några ensta
ka undersökningar där man kommit att schakta inom 
bygator. I byn Vadensjö, strax norr om Örja, drogs år 
2002 i samband med rörnedläggningar sökschakt väs
ter om kyrkan, men här framkom inga bebyggelseläm
ningar (Salminen, muntlig uppgift). I byn Önnerup, 
strax utanför Lund, berörde undersökningar år 1983 
och 1984 flera historiskt kända gårdslägen och delar 
av byns bygata. Här verkar man ha respekterat förbu
det mot att bygga på bygatan eftersom alla bebyggelse
spår upphörde i schakten då de kom ut på bygatan 
(Pettersson 1996, s. 31).
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Fig. 15. Tre exempel på bygator i studieområdet där arkeologiska under
sökningar påvisat bebyggelselämningar redan under tidig medeltid; Raus, 
Hilleshög och Säby. Bygatorna är antydda med raster och undersöknings
platserna är markerade med stjärnor. Kartunderlag från Erikson 1996.

Three examples of village greens in the studied area where excava
tions have demonstrated remains of settlement in the Early Middle 
Ages: Raus, Hilleshög and Säby. The village greens are tentatively in
dicated by hatching and the excavated sites are marked with stars. 

Base map from Erikson 1996.
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De nämnda undersökningarna i bygator är alldeles för 
få för att man ska kunna dra några generella slutsatser 
om hur man har förhållit sig till bygatorna i realiteten. 
Det vi kan säga är att i några fall verkar förordningen 
om att hålla bygatan fri från bebyggelse inte ha efter
levts, i andra fall synes den ha följts. Om inte förr så 
från och med 1100-talets mitt och framåt är de talrika 
stenkyrkorna exempel på att regeln om att bygatan 
inte fick bebyggas, började förändras. Många kyrkor 
och kyrkogårdar kom nämligen att förläggas på denna 
gemensamma mark. Många av prästgårdarna byggdes 
upp jämte kyrkorna som då också kom att ligga på 
bygatorna.

En tydlig tendens i studieområdet var också att går
darna i byarna med tiden flyttade allt närmare byga
tan, eller t.o.m. ut på den, och lämnade den omedelba
ra fysiska kontakten med toftjorden. På kartorna från 
1700-talet kan man se att de flesta bygatorna vid den
na tid redan var skiftade. Förutom mindre delar av 
bygatorna som fortfor att vara gemensamma hade går
darna tilldelats sina andelar, och gårdar och kålhagar 
hade lokaliserats dit. Följden blev en förtätning av be
byggelsen i bykärnorna (fig. 16). En förtätning som för
stärktes då även regelrätta gatuhus, utan tillhörande
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Fig. 16. Byarna Raus och På Istorp med en föreslagen stegvis förtät
ning av bebyggelsen. Förtätningen kan ha skett via delning av gårdar, 
inflyttning från de avsides belägna tofterna och en stegvis flyttning av 
gårdarna närmare bygatan. Sista kartan motsvarar bebyggelsen på 
1829 års karta. Kartunderlag från Erikson 1996.

The villages of Raus and Pålstorp with a suggested gradually increa
sing density of settlement. This may have occurred through division 
of farms, in-migration from tofts outside the village, and a gradual 
move of the farms closer to the green. The last map corresponds to 
settlement on the 1829 map. Base map from Erikson 1996.

åkermark, anlades på bygatorna. I gatuhusen etablera
de sig olika grupper av jordlösa som försörjde sig ge
nom olika hantverk, t.ex. smide och dagsverken på 
gårdarna eller på gods i närheten. Till bygatan samla
des allt fler funktioner. Det förekom även att man od
lade upp delar av den t.ex. i Raus, Örby, Katslösa, Tof
ta och Häljarp.

Denna centrering av bebyggelsen till byarnas cen
trum i studieområdet kan kontrasteras med byutveck
lingen i Halland där förändringarna snarare gick åt 
motsatt håll. Här skedde en uppsplittring av bykärnor
na då gårdar, p.g.a. en omstrukturering av parcellsys
temet mot ett mer småskaligt bruk, redan på 1200- 
talet flyttade ut från byarna. Utglesningen förstärktes 
än mer under senmedeltiden då omläggningen till 
ökad animalieproduktion fick till följd att bebyggelsen 
flyttades ända ut mot gränsen till utmarken (Connelid 
2002, s. 454f) (fig. 17).

Hur var bygatan/forten en struktur?
• den var indragen i den sociala praktiken både i det 

kollektiva och det individuella bylivet och omgär
dades med många regler och restriktioner

• bygatan utgjorde en byggd miljö, den var anlagd 
och hade en rumslig utbredning

• bygatan hade en tydlig koppling och relation till 
varje gård i byn och till dess toftmarker (gård-toft- 
bygata)

• den förhöll sig till alla i byn genom att den var ge
mensam, alla gårdar hade del i den, den var allas 
angelägenhet

• bygatan fungerade som byns offentliga rum
• den fanns oftast i byns ”centrum”
• bygatan fick med tiden fler och fler funktioner i 

och med att kyrka, kyrkogård, tiondestuga, sam
lingsplats, sockenstuga, gatuhus och prästgård ofta 
lokaliserades dit

• den har fungerat som en koppling mellan tofterna 
och den by de tillhörde, dvs. den har varit tecknet 
för samhörigheten mellan toften och byn (även de 
avsides belägna tofterna skulle ha en bygata).
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ca 10OOe.Kr.

ca 1200e.Kr.

ca 1600e.Kr.

Fig. 17. Exempel på utglesning och utflyttning från byar i Halland. Mo
dell som översiktligt beskriver kulturlandskapets utveckling i mellersta 
och västra Halland från vikingatid och fram till cirka 1800. Från Con- 
nelid 2002.

Examples of decreasing settlement density and out-migration from 
villages in Halland. Model showing an overview of the development 
of the cultural landscape in central and western Halland from the Vi
king Age until c. 1800. From Connelid 2002.

Hur var bygatestrukturen indragen i andra 
strukturer?
Bygatestrukturen påverkade: bygemenskapen/bykol
lektivet, den sociala kontrollen, relationen mellan tof- 
terna och deras tillhörighet till en by, det gemensamma 
byrummet, föreningen av bebyggelsen till den större 
enheten byn.

Bygatestrukturen påverkades av: gårdarnas lägen, 
gårdarnas antal, byalaget/bykollektivet, ägoförhållan
den, regelverket kring bygatan, kyrkostrukturen och 
kyrkornas placering, byarnas produktionsinriktning 
och produktionsomläggning, inställningen till byns 
kollektiva rum, regelverket kring bygatan.

Bygatestrukturens funktion
Bygatan hade funktionen av ett kollektivt ”territori
um”. Den band samman byns bebyggelse till en ge
mensam bytomt och den betonade kollektivet, samhö
righeten och gemenskapen mellan brukningsenheter- 
na/gårdarna. Som det kollektiva rum den var, fungera
de den även som byns offentliga rum. I landskapslaga
rna omtalas att bygatan inte fick bebyggas, ej heller 
fick någon avgärda delar av den för eget bruk eftersom 
den tillhörde alla. I studieområdet verkar dock inte de 
reglerna alltid ha efterlevts. Hur man ska tolka detta 
är oklart. Bygatestrukturen genomgick en kraftig för
ändring över tiden både som en social struktur och 
som en byggd och anlagd struktur.

Den gemensamma ytan av bygatan minskade med 
tiden, samtidigt som bygatan fylldes på med fler och 
fler funktioner. Bygatan blev ofta kyrkans och kyrko
gårdens plats, dvs. den kristna kultens utövningsplats. 
Prästgården och kyrkans tiondelada lokaliseras också 
ofta hit. Bygatan fungerade även som en politisk plats 
eftersom kollektiva by- och sockensamlingar förlädes 
hit, sedermera uppfördes också sockenstugor i många 
kyrkbyar. Då bygatorna skiftades (oklart när, kan ha 
skett vid olika tidpunkter) och gårdarna fått sig tillde
lade sina andelar flyttades gårdarna som regel ut på 
bygatan. Detta resulterade i en förtätning av bybebyg
gelsen. Vid tiden för kartornas tillblivelse ser man att
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bygatorna i studieområdets byar är tätt bebyggda med 
gårdar och att de även har tagits i anspråk för separat 
inhägnade kålgårdar. När en social grupp av marklösa 
fick uppföra hus i byarna (s.k. gatuhus), blev dessa 
förlagda till bygatan, dit diverse hantverk nu koncent
rerades. Under nyare tid tillkom också fattigstuga och 
byskola i många byar. På flera håll odlade man också 
upp delar av bygatan och åkermarken fick då ofta 
namn som Gatelyckan och Gatevången.

Kanhända kompenserades ytminskningen av den ge
mensamma bygatan, med att den kollektivt brukade 
åkerarealen istället ökade i samband med att byborna i 
allt högre grad övergick till gemensamt vångbruk och 
tegskiftade åkersystem. Varför var det viktigt att ha ett 
gemensamt utrymme som tillhörde alla i byn? Det är en
kelt att se behovet av ett gemensamt kollektivt rum i ett 
tidigt skede av byns existens, då större delen av jord
bruksarbetet troligen fortfarande försiggick separat på 
enskild mark (toften). Bygatorna kan ha skapats för att 
just poängtera samhörigheten mellan produktionsen
heterna och för att visa på bykollektivets betydelse. Det 
föreslås här att bygatan kan ha fungerat som tecknet för 
samhörigheten mellan tofterna och den by de tillhörde, 
eftersom även de avsides belägna tofterna förväntades ha 
en bygata. Bygatan har kunnat fungera som detta band 
eftersom den utgjorde en bys gemensamma område. 
Man kan säga att bykollektivet och samhörigheten 
manifesterades rumsligen genom bygatan. Om detta tan
keled stämmer betyder det att skapandet av bygatan var 
en medveten handling som föregåtts av tankar, visioner 
och föreställningar om hur byn som en kollektiv enhet 
skulle fungera, och hur denna enhet skulle anta rumsliga 
former. Genom att skapa detta gemensamma rum blev 
bygatan den faktiska fysiska kopplingen mellan de går
dar och de tofter som skulle räknas till en och samma by.

Gårdarna blev del i en by genom att de knöts till en 
toft och tofterna kopplades till en by genom bygatan. 
Man skulle kunna sammanfatta detta genom en länk
kedja: människor/grupper var länkade till varandra i 
hushåll/familjer, dessa blev länkade till en gård, går
den till en toft, toften till en bygata, bygatan till en by.

Genom regler, förväntningar, normer och olika förhåll
ningssätt till resurser, dvs. genom den sociala praktiken, 
skapades strukturer som tydliggjorde kopplingarna 
mellan de olika delarna i länken till den allt ”större 
helheten” - byn. Eftersom varje del i kedjan som 
kopplades ihop, förutom att vara sociala strukturer, 
också hade en rumslighet och utgjordes av byggda 
strukturer, tog de även formen av sociospatiala struk
turer. Gården, toften och bygatan blev till institutiona
liserade strukturer, eftersom flera krafter samverkade 
för deras tillblivelse och varaktighet. Det är inte möj
ligt att hävda att dessa strukturer var helt nya fenomen 
som aldrig tidigare hade funnits. Det är inte heller 
möjligt att säga att sambanden mellan delarna var nå
got helt nytt. Däremot kan vi från och med de histo
riskt kända byarnas existens lättare påvisa vilka de 
viktiga strukturella sambanden var mellan de ingåen
de delarna som byggde upp byn.

Gårdsstrukturen

De allmänna definitionerna på byar som används idag 
inom etnologi, kulturgeografi och arkeologi, utgår 
alla från gården som den grundläggande enheten, som 
tillsammans med flera gårdar bygger upp en by. Defi
nitionerna tycks inte skilja på förhistoriska byar res
pektive historiska. Flera gårdar tillsammans kunde 
räknas som en by om det fanns någon form av samar
bete och samverkan mellan gårdarna (bl.a. Sporrong 
1990, s. 468). I definitionerna förutsätts att en by be
stod av flera separata ekonomiska gårdsenheter, men 
att invånarna på gårdarna också deltog i arbetet med 
en bygemensam produktion i någon form - defini
tionerna beskrivs i termer av produktionsmässiga, 
ekonomiska och sociala relationer. Fanns det inga går
dar, fanns ingen by. Fanns det inget samarbete, var det 
inte heller någon by (Schmidt Sabo 2001d, s. 51f). In
direkt kan man tolka definitionerna så att det var 
människors närvaro i väl avgränsade geografiska rum 
(dvs. gårdar) och specifika gemensamma sociala prak
tiker mellan invånarna (dvs. samarbete) som utgjorde
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den viktigaste grunden för en bys existens. Rum och 
sociala praktiker krävdes och var förutsättningen för 
att den större helheten - byn - skulle skapas.

Bydefinitionerna är sentida konstruktioner, medan 
våra byar är mycket äldre. Det är inte säkert att vi kan 
förutsätta att den definition vi lägger in i begreppet by 
idag, motsvarar vad järnåldersmänniskan eller den 
medeltida bybon ansåg. Utifrån de nutida definitioner
na intar gårdarna en underordnad ställning gentemot 
byn, som beskrivs som den större enheten. Men funge
rade byn som en överordnad struktur över de ingåen
de gårdarna? Vilka relationer fanns det i byarna mel
lan de olika gårdsenheterna och hur var dessa struktu
rerade i förhållande till byn som helhet? Jag ska åter
komma till dessa frågor men först något om hur situa
tionen kan ha sett ut under perioden som föregick den 
medeltida bybildningen.

Bebyggelsehierarkier under järnålder
Kulturgeografen Mats Widgren har utifrån syftet att 
analysera den agrara produktionens sociala organisa
tion under järnåldern presenterat en hypotes, med 
stöd i svenskt arkeologiskt material, om en social be
byggelsehierarki för samhället kring järnålderns mitt 
(Widgren 1998, s. 290). Ett mönster av smågårdar, 
mellanstora gårdar och storgårdar, satta i ett system av 
olika beroendeförhållanden, delar Widgren in i fyra 
grupper:

A) små hushåll bestående av ofri arbetskraft under
ställda någon större gård med uppdrag att sköta 
om djur eller mark, många gånger i perifera områ
den (svårt att finna dessa gårdar arkeologiskt)

B) mellanstora gårdar med fria brukare som i sin tur 
kan ha haft underlydande trälar/slavar, dessa går
dar förekommer ofta i närheten av en gård av ty
pen C och det kan ha existerat olika beroendeför
hållanden mellan gårdstyper av B och C t.ex. per
sonliga band, släktskap, beskydd och liknande

C) storgårdar med en stor skara underlydande i en 
ekonomi grundad på agrar stordrift, möjligheter

till ackumulerat kapital i form av större och flera 
byggnader, festhallar, större djurbestånd

D) specialiserade mycket stora gårdar med en agrar
drift liknande den för storgårdarna C, men där 
överskottsackumuleringen även skedde via kon
troll av hantverksproduktion och handel, någon 
form av överföring av överskott från andra gårdar 
kan också ha skett till dessa gårdar t.ex. i form av 
tributer.

Uppställningen visar att någon form av system för ut
nyttjande av underordnade gårdar och sociala grupper 
måste ha funnits även före det kända medeltida landbo
systemet. Men, tillägger Widgren, i den mån skillnader
na mellan gårdarna verkligen också motsvarade dis
tinkta sociala skikt, så måste skillnaderna dem emellan 
ha baserats på andra institutionella strukturer än de 
som kännetecknar det medeltida landbosystemet. Upp
ställningen säger oss inget om hur de olika gårdarna in
bördes inom varje gårdsgrupp förhöll sin till varandra 
och om gårdarna ingick i större enheter. Widgren näm
ner dock två olika typer av samfälligheter som gårdar 
under järnåldern kan ha varit organiserade i: godssys
tem (vari hägnadslag ingick) och byar. Markrättigheter 
och rätten till ett överskott har i båda fallen reglerats 
genom flera olika beroendeförhållanden av social, eko
nomisk, ideologisk och kulturell art (a.a., s. 290-295).

Arkeologen Jan-Henrik Fallgren som studerat järn- 
åldersbyar på Oland skiljer på bybebyggelser där går
darna varit utspridda i förhållande till varandra, och 
byar som ger intryck av att ha blivit hårdare reglerade, 
inordnade i ett system av gemensamma gärden med 
bebyggelserna tätt samlade. Gemensamt för alla byar
na har varit att gårdarna legat i anslutning till sina 
åker- och ängsmarker och att de haft fägator som för
bundit gårdarna med varandra och med fäladsmar- 
ken. Som regel har en av gårdarna varit större än övri
ga. Gemensamma bygravfält har legat på gränsen mel
lan in- och utmarken (Fallgren 1993, s. 64f). Då Fall
gren jämför de danska och de kontinentala järnålders- 
byarna med de svenska, ser han en klar kontrast i att
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de förra i större grad uppvisar exempel på tidiga regle
ringar av både bebyggelse och mark, medan de svens
ka järnåldersbyarna snarare ger intryck av att vara 
uppbyggda kring en svagare överordnad byorganisa
tion. Förklaringen till dessa skillnader föreslår han 
bottna i skilda markägoförhållanden, olika sociala re
lationer mellan gårdarna och skiftande näringsmässi- 
ga inriktningar (a.a., s. 74, 81).

Arkeologen Påvel Nicklasson har även han stude
rat den sociala organisationen under järnåldern och 
han definierar den sociala omvandlingen mellan äldre 
och yngre järnåldern som framväxten av godssystem, 
motiverat av militära förändringar på kontinenten un
der yngre romersk järnålder, som fick efterverkningar 
i Skandinavien. Han menar att en ny militärisk strate
gi, med en övergång från fotsoldater till beridna grup
per, framtvingade en motsvarande militär upprustning 
även i nuvarande norra Europa, där konflikter mellan 
olika elitgrupper/småhövdingar och med yttre fiender 
var vanligt förekommande. Försörjningen av en ryttar- 
elit var mycket resurskrävande och detta krävde en 
organisationsform som möjliggjorde ett stort produk
tionsöverskott. Nicklasson har studerat det halländ
ska kustområdet och menar att särskilt kustområdena 
var utsatta för många sammandrabbningar och kon
flikter (Nicklasson 2001, s. 135-142). Längs med Hal
landskusten har man också kunnat lokalisera ett fler
tal centralplatser/centrumområden med storgårdar 
från järnåldern (Lundqvist 1996, s. 41).

En annan förklaring som framförs som svar på var
för samhällsordningen ändrades under loppet av järnål
dern, är att möjligheten till en extern tillförsel av utifrån 
kommande ofri arbetskraft gick hand i hand med en 
ökad vilja hos de tongivande grupperna i samhället till 
en större kontroll över den agrara produktionen. Den 
rådande samhällsstrukturen gagnade en ”tributaristo
krati” som byggde sin position på både yttre och inre 
tillägnelse. I det alltmer socialt differentierade samhäl
let kunde aristokratin/eliten som hade kontroll över 
hantverk och handel, även förfoga över ett agrart pro
duktionsöverskott och använda det till att etablera

gynnsamma handelsförbindelser och för att samla hir
den till krigståg (Skre 2001, s. 12).

Under sen vikingatid och tidig medeltid blev denna 
aristokrati en ”rural aristokrati” som alltmer baserade 
sin välfärd och ställning på markägande och en agrar 
produktion, dvs. en exploatering av landskapet och en 
produktion som inte längre producerade föremål med 
symbolvärde för utbyte, men en allt tydligare nytto- 
produktion (se Callmer 1995, s. 45; Fabech & Ringt
ved 1995, s. 29; Jørgensen 1995, s. 218). Märk väl att 
markägande vid den här tiden inte betydde ett regel
rätt ägande av jorden i modern mening, men snarare 
innebar tillgång till olika rättigheter över ett visst land
område (se vidare Widgren 1995 och 1997, s. 27ff).

Sociala gårdshierarkier under medeltid
Genom en kombination av arkeologiska undersök
ningar och granskning av äldre kartmaterial och ka
merala källor har det generellt gått att få bevis för att 
det i de historiska byarna i västra och södra Skåne som 
regel funnits en gård av märkbart större storlek än öv
riga gårdar (Riddersporre 1998, s. 167 och där anförd 
litteratur). Dessa storgårdars närvaro har bl.a. kopp
lats till förekomsten av stora tofter som hört till enskil
da gårdar. En annan indikation som också anses vara 
tecken på storgårdsnärvaro i byarna är marker som 
handhafts som ornum. Ornum kallades sådan åker
mark som var klassad som särjord (förutom toften), 
dvs. den var inte indragen i någon form av sambruk, 
utan tillhörde en enskild gård. I Jyske Lov står det ut
tryckligen att ornumjorden skulle särhägnas för att 
undgå repning (ihopblandning) och att den också 
skulle vara av mycket gammal besittelse och inte ett 
nyköpt markstycke (Hoff 1997, s. 152). Det är endast 
de större gårdarna som verkar ha haft ornumj ordar. 
Hoff har tolkat detta som att det var just ”lokale stor- 
mcend” som kunde utverka att större sammanhängan
de arealer uppodlades med syfte att bli gårdens sär jor
dar. Förekomsten av ornum i kombination med stora 
tofter menar hon därför är belägg för att en social elit 
fanns närvarande i byarna.
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Fler generella indikationer på storgårdsnärvaro i byar
na anses också vara förekomsten av vikingatida runste
nar och skattfynd (Skansjö 1997, s. 37ff). Även tidiga 
träkyrkor, breda västtorn och emporvåningar i stenkyr
korna, samt stenbroar och kvarnanläggningar kopplas 
allmänt till samhällets övre sociala skikt. Många av by
kyrkornas perifera rumsliga lägen i förhållande till öv
rig bybebyggelse har av forskare också förklarats med 
att de sannolikt uppfördes på mark som tillhört en stor
gård i byn. Det nära rumsliga sambandet mellan kyrka, 
storgård och stora tofter har konstaterats på många håll 
i Skåne. Under senmedeltiden var sambandet dock inte 
längre så fysiskt påtagligt, eftersom många storgårdar 
då flyttades ut från kyrkbyarna (Anglert 1995, s. 
172ff). Kännetecknande för de stora gårdarna har varit 
att de uppvisat en lång kontinuitet både till sin storlek 
och sin dominanta roll i byarna. Detta har stärkt anta
gandet att de senvikingatida-tidigmedeltida storgårdar
na i många fall kan ses som de medeltida godsens före
gångare (Anglert 1989, s. 224ff, 1995, s. 102f, 174; 
Riddersporre 1989, s. 136ff, 1995, s. 116 och 1998, s. 
167; Schmidt Sabo 2001d, s. 79f).

När jag här använder begreppet storgård är det 
med betydelsen ”en större gård", utan att ta ställning 
till vilken gårdsdrift dessa gårdar har haft. Arkeologen 
Mats Anglert gjorde i sin avhandling en distinktion 
mellan storgård och huvudgård, där storgårdsdriften 
motsvarade ett eget slutet ekonomiskt system, medan 
huvudgårdsdriften skulle ha skett genom ett antal un
derlydande gårdsenheter med regelbundna överföring
ar till huvudgården (Anglert 1995, s. 100). Orsaken 
till att jag inte vill göra en sådan distinktion är att jag 
uppfattar dessa två skilda sätt att beskriva de stora 
gårdarnas drift på som alltför begränsande. De stora 
gårdarna kan ha haft tillgång till flera driftsätt än de 
två beskrivna alternativen. Särskilt under tidig medel
tid kan driften ha skett via olika blandformer där stor
gårdarna både kan ha fungerat som egna ekonomiska 
bruksenheter i stordrift, men också som huvudgårdar, 
om de samtidigt hade underlydande gårdar knutna till 
sig i olika former av arrendesystem. Driftsystemen har

säkerligen också varierat över tiden eftersom gårdarna 
upprepade gånger skiftade ägare mellan den lokala 
sociala eliten, kronan, kyrkan och utsocknes frälse.

Vad gäller studier av medeltida byars inre organisa
tion har Riddersporre utifrån den rumsliga kvantitati
va fördelningen av tofterna i den historiska byn Rav- 
lunda i östra Skåne, känt igen tre olika agrara produk
tionssätt och därmed också minst tre sociala grupper i 
byn. En del gårdar hade ytterst små tofter, en grupp 
gårdar hade mellanstora, eller som han kallar det nor
malstora tofter, och två gårdar delade tillsammans 
med kyrkan och prästgården på ett gigantiskt toftom- 
råde. Om man erkänner toftstrukturen på kartan som 
något som i sin helhet kan föras tillbaka till medelti
den, så menar han att en storgård då framträder i byn 
och som troligen dels drevs genom stordrift, dels ge
nom ett antal gårdar som kunde motsvara normalsto
ra landbogårdar underställda huvudgården, och dels 
genom ett antal småenheter, vars brukare skötte den 
egna lilla gården och samtidigt hade arbetsplikt på 
storgården (Riddersporre 1998, s. 169-172).

Även i samband med en studie i byn Kyrkheddinge, 
sydost om Lund, har det varit möjligt att visa att byn 
troligen varit uppdelad i ett flertal sociala grupperingar 
redan under byns tidigaste fas, och därmed också upp
delad på flera produktionssätt. Studien baserades på 
arkeologiska källor, äldre kartmaterial och kamerala 
källor. Här fanns indikation för en storgård som ini
tialt kan ha skötts i stordrift med underlydande bön
der/arbetare (ev. slavar och trälar) som hade egna hus
håll inom storgårdens toftmark. Storgården kan också 
ha haft ett antal underlydande utan egna hushåll 
(Schmidt Sabo 2001b, s. 34). Några gårdsenheter i byn 
verkade redan från börjat ha intagit en självständig roll 
gentemot storgården. Dessa gårdar hade mer jämstora 
toftmarker och de förblev stabila under tidens lopp 
och brukades ursprungligen troligen av fria självägan
de bönder med var sin egen gård och toft. Även dessa 
gårdar kan ha haft grupper av underlydande som in
gick i gårdshushållet (Schmidt Sabo 2001c, 2001d, s. 
80f). Vi skulle här ha tecken på en differentierad social
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situation; markägarna på storgården, underlydande 
utan eget hushåll, underlydande med egna hushåll 
(landbor), ett antal självägande bönder och deras un
derlydande. De underlydande i sin tur kan ha haft oli
ka relationer till sina överordnade, de kan exempelvis 
ha varit ofria, halvfria, frigivna och avlönade (jfr Skre 
1996, s. 48; 2001, s. 7, 9).

Det arkeologiska materialet i Kyrkheddinge tyder 
på att antalet sociala grupperingar kan ha ökat då 
storgården till delar fortfor att skötas via stordrift, 
men där en del underlydande hushåll kan ha ombil- 
dats till landbogårdar då de tilldelades egna separata 
mindre toftmarker. Med tiden omvandlades samtliga 
gårdar i byn till landbogårdar. Precis som i fallet med 
Ravlunda utgår tolkningen från att den agrara pro
duktionens gårdsenheter delvis kan avspegla hur den 
sociala organisationen i byn kan ha tett sig.

Utifrån de ovan nämnda indikationerna för storgår
dar kan man i studieområdet iaktta tecken på en eller 
flera storgårdar från olika tidsperioder i de flesta byar:

• I Raus fanns under medeltiden en s.k. ”skud- 
gaard”, dvs. en administrativ kyrklig huvudgård 
(Erikson 1996, s. 7).

• I Rya finns tecken på att gårdarna nr 1-3 ursprung
ligen utgjorde en större gård (Mogren 1998, s. 15).

• Även i Nedre Glumslöv omnämns en ”skudgaard”. 
Kartmaterialet från byn är mycket bristfälligt utan 
angivelser var toftmarkerna har legat. Däremot ta
lar kyrkans perifera placering för att den kan ha 
uppförts på en storgårdstoft. Strax norr om kyrkan 
finns en damm med namnet Hovgårdsdammen, 
vilket understryker möjligheten av en storgård just 
här (Erikson 1996, s. 11).

• På Övre Glumslövs ägor har en runsten stått.
• I Norra Säby och Södra Säby (nuvarande Säby) 

fanns en gård med en större toft än övriga gårdar 
och det är möjligt att denna gård är identisk med 
den ”ladugaard”, dvs. en kungligt förvaltad hu
vudgård, som nämns på 1600-talet. Den kungliga 
huvudgården kan gå tillbaka till den kungsgård

(danska kungalev) som omnämns i Kong Valde
mars jordebog på 1230-talet (Erikson 1996, s. 12).

• Från Örja härstammar en runsten från tidig vikinga
tid och i byn har en träkyrka med kyrkogård före
gått den romanska stenkyrkan (Blomgren 1952). 
Träkyrkor anses ha byggts på privat initiativ av 
storgårdsfamilj er.

• I Tofta by finns indikationer för två större gårdar, 
en gård med en extra stor toftmark och en i avsides 
läge, även den med stor toft.

• I Häljarp låg en av gårdarna i ett avskilt läge och 
hade en större toft än övriga gårdar (Västergård). 
Möjligen kan också ett större toftstycke i byns öst
ra del ursprungligen ha tillhört en enskild mark
ägare eftersom förledet i namnet ”Ottotofterna” 
kan syfta på ett egennamn.

• En kvarn finns omnämnd i Saxtorp på 1400-talet 
(Erikson 1996, s. 15).

• Från Ålstorp finns en runsten som omnämner en 
felaga (ordet felaga är en vikingatida benämning 
på ett slags brödraskap/kamratskap uppbyggt av 
starka vänskapsband (Enoksen 1999, s. 66, 86).

• I Kvärlöv var en av gårdarnas toftmarker betydligt 
större än övriga gårdars och det finns en uppgift 
om en äldre kvarn (Erikson 1996, s. 17).

• Dagstorp kyrka byggdes med en emporvåning vil
ken kan tas som tecken för att en lokal storgårdsfa- 
milj/släkt varit inblandad i kyrkans utformning.

• En av gårdarna i Särslöv avvek genom att den låg i 
separat läge i byn och hade betydligt större toft- 
mark än övriga gårdar (a.a., s. 18). Strax söder om 
byn var en runsten rest av en son till en död fader.

Sammantaget visar denna mycket översiktliga genom
gång av indikationer på storgårdar i studieområdet, 
att dessa varit relativt väl utspridda i studieområdet 
och funnits i så gott som varje by. Källorna pekar i 
några fall även på att det kan ha förekommit fler än en 
storgård i byarna. Jag har här inte för avsikt att utmär
ka storgårdarna på ett sätt som lägger större vikt vid 
dem än övrig bebyggelse, tvärtom vill jag avdramatise
ra förekomsten av dem. Vi får helt enkelt betrakta dem 
som en vanlig företeelse i byarna. Den lokala sociala 
eliten, som vi kan kalla dem som bott på och innehaft 
de större gårdarna i byarna, har haft möjligheter att 
hävda både ägorätten och brukningsrätten till större 
markinnehav än övriga grupper i samhället, samtidigt 
som de också haft en större brukningsrätt över män
niskor.

Denna ”rurala aristokrati” utgjordes inte av en en
hetlig grupp med samma identiska förutsättningar.
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Genom olika möjligheter till en strategisk ackumule- 
ring och förvaltning av tidigare överskott från både 
intern (utnyttjande av arbetskraft) och extern exploa
tering och tillägnelse (handel och vikingatåg) har den 
sociala eliten uppnått varierande sociala positioner. 
Den danske historikern Erik Ulsig har i det danska di
plomatariematerialet (Repertorium Diplomaticum 
och Diplomatarium Danicum) och i Kung Valdemars 
Jordebok funnit belägg för att gårdar och gods i Dan
mark på 1200-talet har haft vitt skilda topografiska 
strukturer och storlekar. Hela och halva byar kunde 
ingå i ett gods, likaväl som det också fanns små egen
domar med endast några få underlydande gårdar, ett 
faktum som vi redan känner till från vikingatida run
stenar som omtalar att enstaka namngivna personer 
ägde hela byar (Ulsig 1968, s. 374ff; Skre 1996, s. 57f; 
Skansjö 1997, s. 39ff; Olsson 2002, s. 55). Man skulle 
kunna definiera den sociala eliten i byarna som bestå
ende av ämnen både för ett blivande högfrälse och ett 
lågfrälse (Lindkvist 1997, s. 24).

Även grupper av självägande bönder med små 
jordegendomar har funnits, men de minskade dras
tiskt i Danmark från och med 1200-talets början och 
fram till 1300-talets mitt. Många gånger överlät de 
fria bönderna, eller tvingades överlåta, sin egendoms
rätt till en större enhet för att på så sätt hamna under 
dennes beskydd, och undslippa en beskattning till 
kungamakten, som tenderade att vara högre än vad 
jordräntan till en frälse eller kyrkan uppgick till (Ulsig 
1968, s. 376; Skre 1996, s. 49).

Nu är det känt att gårdsenheterna i byarna genom
gick omfattande förändringar under hela medeltiden 
och även under senare tider som ledde till delningar, 
klyvningar, sammanslagningar och uppsplittringar av 
godssystem då storgårdar och huvudgårdar omorgani
serades till landbogårdar, alternativt till förvaltnings- 
gårdar med landbogårdar. Under hög- och senmedelti
den finns inom danskt material också tendenser till att 
gårdarna alltmer började få en enhetlig storlek. De 
små fæstegårdarna slogs ihop till större bäraktiga 
landboenheter, medan förvaltningsgårdarna/brytes-

gårdarna försvann alltmer (Olsson 2002, s. 56f). Det 
sistnämnda verkar dock inte ha skett så tydligt i stu
dieområdet eftersom det i de här byarna fanns många 
kyrkliga och kungliga förvaltningsgårdar (skudgårdar 
och ladugårdar) under senmedeltiden och även under 
efterreformatorisk tid.

Under medeltiden fanns det helt klart kvantitativa 
skillnader mellan gårdarna i en by och olika sociala 
relationer mellan byborna:

• en del gårdar har fungerat som storgårdar och som 
residens för en markägande familjs hushåll, med 
underlydande grupper inom eller utom gårdshus- 
hållet

• en del storgårdar har fungerat som förvaltnings
gårdar för kyrka, frälse eller kungamakt med un
derlydande gårdar

• en del gårdar har varit avknoppningar från ur
sprungliga större enheter (storgårdar) som delats 
upp eller omorganiserats till landbogårdar; dessa 
kan ha haft olika storlekar - några gårdar har varit 
små arrendegårdar (danska gårdsæder eller fæste- 
gårdar) där den agrara produktionen inte har räckt 
för att klara uppehället utan de boende på dessa 
gårdar har stått i beroendeförhållande till en större 
gård och fått göra dagsverken där

• en del gårdar har innehafts av brytar som fungera
de som ett mellanled mellan markägare och landbo 
där brytarna har haft till uppgift att kontrollera 
och administrera markägarnas landbor

• en del gårdar verkar ha ägts av självägande bönder; 
dessa gårdar kan med tiden ha delats, t.ex. vid arv, 
köpts upp, sålts eller överlåtits och omvandlats till 
landbogårdar (Ulsig 1968, s. 144-151; Olsson 2002, 
s. 58f)

• prästgårdarna hade en särställning; de ingick i det 
kollektiva byarbetet men var i övrigt fristående 
gentemot storgårdarna, däremot tenderade präst
gårdarna att ha arrenderats ut till landbor (om 
prästfamiljen valde att bo annorstädes) som skötte 
gården och betalade avrad till prästen (fig. 18).
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Utifrån uppställningen kan man lätt se att relationerna 
mellan gårdarna i byarna har sett olika ut, men fördel
ningen mellan olika gårdstyper i studieområdet är svår 
att klargöra. Det är dock rimligt att anta att i studie- 

186 området, som varit relativt tätbefolkat och huvudsak
ligen legat i en bördig slättbyggd, har det aristokratis
ka jordägandet varit framträdande och utbrett (jfr 
Skre 2001, s. 6f). Det har inte varit fråga om en jäm
bördig relation mellan gårdarna, och därmed inte in
vånarna emellan heller. Gårdarnas utformning har 
styrts av vilken social position de boende på gårdarna 
hade gentemot övriga gårdar i byn. Genom att studera 
på vilket organisatoriskt sätt gårdarna stod i relation 
till varandra, kan man få kunskap om hur de boende i 
byarna var organiserade socialt. Den byggda miljön 
kan i detta sammanhang ses som en avspegling av den 
sociala organisationen av byborna. Gårdarna materia
liserade den sociala strukturen.

Variationen av relationer i byarna visar att byarna 
knappast kan ha varit uppbyggda runt en enda ekono
mi, men att det måste ha existerat flera produktions
sätt och varierande sociala relationer i en och samma 
by. Även om en by initialt endast bestod av en storgård 
med underlydande trälar/slavar och landbogårdar 
rådde det minst två sociala nätverk och två olika pro
duktionssätt i byarna; den mellan storgården och de 
underlydande grupperna, men också en lokal gemen
skap mellan jordbrukarna som växte fram utifrån det 
kollektiva arbetet med gemensamt brukade åkrar, 
samarbetet med djurhållningen och fäladsmarken, de 
kollektiva vång- och gärdeslagen byarna emellan och 
den lokala rättspraxisen. Dessa samaktiviteter genere
rade en social praktik som verkade förstärkande på by
kollektiven och på relationen brukarna emellan i en by.

Sociologen Michael Mann som studerat hur social 
makt uppkommer i samhällen, skriver att det i de 
medeltida byarna i Västeuropa fanns både vertikala 
och horisontella relationer. De vertikala relationerna 
fanns mellan de som förestod storgårdarna och de un
derlydande arbetarna och landborna. Dessa relationer 
var hierarkiskt uppbyggda, där viktiga beslut togs av

ett fåtal och inskärptes hos de underordnade. Under
ordningen kunde vara av social, ekonomisk, ideolo
gisk och/eller militär art. Men jordbrukarna (trälar, 
landbor, självägande bönder, småbrukare) hade också 
horisontella relationer mellan sig som präglades av 
mer jämbördiga förhållanden (Mann 1986, s. 394- 
397). Det existerade med andra ord inte endast ett en
skilt maktmonopol i byarna med uteslutande en social 
grupp som formade byns förutsättningar, utan flera, 
och olika rättigheter och skyldigheter följde med de 
olika relationerna (Widgren 1997, s. 28, 36).

Konsekvensen av detta var att tillgången till resur
serna, normer, regler, rutiner, den dagliga praktiken, 
dvs. de sociala strukturerna, formades både via de ver
tikala relationerna men också genom de horisontella, 
eftersom samarbetet kring produktionen fodrade detta 
(a.a., s. 22). Detta är viktigt att komma ihåg. Vi måste 
inse att aktörerna i byarna bestod av både en mark- 
ägande grupp, men även av bönderna själva, dvs. de 
grupper som faktiskt skötte om gårdarnas produk
tion. Genom samarbetet i bykollektivet blev även de 
sistnämnda grupperna delaktiga i struktureringen av 
livet i byn. Brukarna var både med om att skapa, pro
ducera och att reproducera de sociala praktikerna och 
förutsättningarna för samarbetet mellan gårdarna (se 
Giddens 1984, s. lf, 25f; 1993, s. 54f). Med andra ord 
deltog de också aktivt till att relatera de olika gårdar
na till byn som helhet och att forma byns strukturer.

Gården var en struktur som andra strukturer lätt 
kunde fogas samman med, och den visade sig fungera 
väl i den överordnade strukturen - byn. Eftersom by
arna kom att byggas upp av gårdar överfördes en stor

Fig. 18. Ett försök att visualisera varianter på olika möjliga relationer 
och organisationsformer mellan gårdar i en by.

An attempt to visualize variants of possible relations and forms of or
ganization between farms in a village.
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Byn består av en storgård som 
drivs i stordrift samt några 
jämnstora gårdar med 
självägande bönder.

Byn utgörs av två storgårdar 
med underlydande landbogår- 
dar.

Byn konstitueras av ett antal 
självägande bönder med var 
sin gård.

187

■
■

■

C B "X
■

■
■
■ ; ra

VE_ _
u-J

Här har storgården upphört 
med stordrift och organiserat 
sin produktion via små 
landboenheter. Storgården har 
upplåtit mark till en kyrka och 
låtit bygga en prästgård intill. I 
byns övre del syns de 
självägande böndernas gårdar.

Byn består nu uteslutande av 
landbygårdar som ägs av en 
lantadel utanför byn.

Några gårdar har med tiden 
splittrats upp via arvsskifte el. 
liknande på två separata gårdar
(a) . En gård drivs av två hushåll
(b) . En markägare har delat 
upp sin mark så den fått två 
underlydande landbor (c). En 
annan markägare har låtit 
egendomslösa uppföra 
gatuhus på sin mark (d).

gl storgård g gård □ hushåll utan egen mark I I toft/gårdsindividuell mark
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Generaliserad medeltida by
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Storgård

/

storgård

bygräns

1
I
I
I Fig. 19. Storgården Tissø/Fuglede-
1 gård i Danmark (fas 3, sent 800-tal

till tidigt 900-tal) får illustrera den 
morfologiska likheten mellan stor
gårdens organisation och en gene
raliserad bild av en medeltida by 
(underlag över Tissø/Fugledegård 
efter Jørgensen 1998).

The large farm of Tissø/Fuglede
gård in Denmark (phase 3, late 9th 
century to early 10th century) may 
serve as an illustration of the morp
hological similarity between the or
ganization of the main farm and a 
generalized picture of a medieval 
village (based map of Tissø/Fugle
degård after Jørgensen 1998).
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del av de strukturerande faktorerna som var utmär
kande för gårdarna på byn. Jag tänker särskilt på stor
gårdarna som verkar ha stått modell för den tidiga his
toriska byn. På gårdarna fanns en över- och en under
ordning av människor, både vertikala och horisontella 
relationer, en organisation kring produktionen, indivi
duellt och kollektivt arbete - sådant som också kom 
att organiseras i byarna.

Flera forskare har påtalat den iögonfallande mor
fologiska likheten mellan de vikingatida storgårdarnas 
rumsliga organisation och byorganisationen. Gårds- 
mönstret går igen, uppförstorat till en större byskala. 
Även om man kan känna igen formen behöver det nu 
inte betyda att gårdsstrukturen var detsamma som 
bystrukturen. En form kan ju som tidigare nämnts ha 
olika betydelser beroende på vilka strukturer den in
går i och vilka funktioner den har (Lefebvre 1991, s. 
147f). Men onekligen är likheterna så stora att de inte 
kan ha uppkommit av en händelse (fig. 19).

En fråga som dyker upp utifrån detta resonemang 
är varför den fria gruppen av markägare (både den lo
kala sociala eliten och de mindre jordägarna) ville ha 
en överordnad by struktur? Varför behövde de en by? 
Från när kan man tala om byn som den överordnande 
enheten, och i vilka bemärkelser? När började gårdar
na tillsammans fungera som en ekonomisk och social 
enhet? Gjorde de det någonsin? Mer om detta i avsnit
tet längre fram om bystrukturen.

Hur var gården en struktur?
• gårdarna var delarna som tillsammans utgjorde 

byn, de var delarna i den större helheten: byn
• produktionsmässigt var gården den grundläggande 

produktionsenheten i byarna oavsett storlek
• gården var den fysiska platsen/det sociala rum där 

den dagliga sociala praktiken utövades
• varje gård bestod av en byggd miljö som delvis var 

ärvd och delvis uppförd i samtiden och som verka
de reglerande på de sociala praktikerna (rutinerna 
och relationerna)

• gårdarna var hushållens centrum

• gårdarna i en by var sammanlänkade med varand
ra genom det kollektiva arbetet, den kollektiva so
ciala praktiken, genom toften och bygatan

• gårdarna var även sammanlänkade via sociala och
ekonomiska förhållanden 189

• genom gårdarna materialiserades byns sociala 
struktur.

Hur var gårdsstrukturen indragen i andra 
strukturer?
Gårdsstrukturen påverkade: gårdarnas och bygatans 
utformning, den enskilda gårdens rumsliga position 
till övriga gårdar och till byn, bylivet för de boende, 
produktionssätten, gårds- och bystorleken, bykollekti
vet och de gemensamma reglerna, den dagliga sociala 
praktiken, de boendes sociala position och relationer.

Gårdsstrukturen påverkades av: de ekonomiska 
och sociala relationerna mellan olika sociala grupper, 
den sociala rangordningen i samhället, toftens betydel
se, topografin, produktionsinriktningen och produk
tionsorganisationen, kyrkostrukturen, normer kring 
hur ett agrart boende skulle se ut, den dagliga sociala 
praktiken på gården och i bykollektivet, möjligheter 
till privat markägande, avradens storlek.

Gårdsstrukturens funktion
Gården fungerade som en strukturerande enhet i flera 
bemärkelser. Gården hade en inkorporerande funk
tion och fungerade som en rumslig ram kring hushål
len. Den utgjorde den grundläggande enheten som 
byggde upp byarna och fick där rollen av en produk
tionsenhet. Mellan gården och toften upprättades en 
nära relation. Varje produktionsenhet förutsattes ha 
en koppling till ett stycke toftmark, för endast via den 
fick de ingå i och vara del av byarnas arbetskollektiv.

Gårdarna kunde vara av olika storlek och ha skiftan
de relationer till varandra, relationer som också talade 
om vilket förhållande invånarna på en gård hade till in
vånare på andra gårdar. Man kan säga att gården både 
var resultatet av en social struktur och samtidigt var den 
byggda strukturen (i fysisk mening), som återverkade på
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människorna och strukturerade deras vardag. Gården 
utgjorde platsen för den sociala praktiken, här forma
des, bekräftades, modifierades, motarbetades, reprodu
cerades och sanktionerades handlingar, normer, regler 
och aktiviteter. Gården strukturerade människorna so
cialt, rumsligt, rättsligt, produktionsmässigt och ekono
miskt. Ett strukturerande som var gårdsindividuellt, 
men också kollektivt sanktionerat.

Produktionsstrukturen

Landskapet har med sina givna naturförutsättningar 
påverkat landskapsutnyttjandet. Men detta har inte 
skett per automatik. Snarare har människans förmåga 
att anpassa sig och välja de lösningar som gett acceptab
la resultat i förhållande till uppställda mål, styrt land
skapets utnyttjande och förändring. Att göra bruk av 
landskapet måste alltså betraktas som en social hand
ling, vilket betyder att trots att vissa naturförutsätt
ningar föreligger, blir dessa indragna i det sociala sam
spelet som formar utnyttjandet. Landskapet strukture
ras av människan. Widgren poängterar detta samband 
mellan människa och landskapsutnyttjande då han 
hävdar att den agrara produktionen i ett samhälle all
tid måste relateras till de sociala, politiska, kulturella 
och ekonomiska förhållandena för att kunna förstås 
(Widgren 1999, s. 32).

I studieområdet märks från och med 500-talet en 
tendens till ett intensifierat landskapsutnyttjande i form 
av ökat hävdande av ängsmarker, vilket kan tolkas som 
en övergång till en mer intensifierad boskapsskötsel 
(Regnell, muntlig uppgift). Detta skifte i näringsbasen, 
som ger utslag i det arkeobotaniska materialet, tolkas 
ha utgjort en av grundförutsättningarna för en möjlig 
ackumulering av ett kapitalöverskott. De arkeologiska 
och arkeobotaniska källorna talar för att detta över
skott kom att koncentreras till vissa boplatsområden 
där det tog sig uttryck i en tydlig stratifiering av bebyg
gelsen och av sociala grupperingar.

Senast från och med sen vikingatid och tidig medel
tid organiseras landskapet i studieområdet i byar med

bebyggelserna relativt väl samlade i bykärnor. Enligt 
jordbruksteknisk expertis infördes under de historiska 
byarnas tidiga fas en hel rad nya redskap (bl.a. den 
järnskodda spaden, träskoveln, hjulplogen försedd 
med vändskiva) och nya arbets- och driftsmetoder 
med ett intensifierat åkerbruk som kännetecknades av 
gödsling, plöjning, dikesdränering, stenröjning, nyod
ling på tunga lerjordar samt vångbruk (Porsmose 
1988, s. 228-231; Myrdal 1999, s. 29ff). Dessa omfat
tande markförbättrande åtgärder bidrog till att resurs
området blev mer regelmässigt och hårdare utnyttjat, 
vilket i sin tur verkade fixerade och stabiliserande på 
byarna i landskapet (Carelli 2001, s. 29-39 samt där 
anförd litteratur).

Flera olika produktionssätt
Produktionsenheterna i byarna var uppbyggda utifrån 
specifika sociala och ekonomiska relationer; enheter
na kunde vara organiserade som storgårdar i stordrift, 
eller som gods med underlydande gårdar av olika stor
lekar (landbogårdar, fæstegårdar) och fristående små
bruk med självägande brukare. Gårdsstrukturen och 
produktionsstrukturen hörde intimt samman, efter
som det sätt varpå gårdarna i en by var organiserade, 
de relationer de hade till överordnade och underord
nade enheter och till varandra, avspeglade hur pro
duktionen var organiserad. Gårdsstrukturerna tog sig 
uttryck i olika produktionssätt (se fig. 18. över varie
rade gårdsformer och gårdsstrukturer, se även Astill & 
Grant 1988, s. 44).

De gårdsindividuella produktionssätten var bundna 
till och styrda av hur varje enskild gård var uppbyggd 
och vilka relationer den hade till andra gårdar i byn. På 
storgårdarna kunde markägarna/gårdsförvaltarna be
stämma över hur arbetet skulle skötas och då måste de 
underlydande brukarna (de som inte hade egna gårdar) 
rätta sig efter det. Brukarna på landbogårdarna fick 
sköta en del av det egna gårdsbruket utan inblandning 
av bykollektivet eller av markägaren. Men de var ändå 
underställda specifika krav på det årliga arrendet och 
på att det individuella gårdsbruket inte skulle hamna i
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konflikt med bykollektivets förväntningar. Utifrån den 
rikliga förekomsten av toftmarker i studieområdet, vet 
vi att det tidigt har funnits ett omfattande gårdsindivi- 
duellt bruk i byarna. Varje gård som hade en toft, må 
vara en storgård eller en landbogård, var själv ansva
rig för odlingen/produktionen på den egna toften. Det 
individuella toftbruket omnämns inte särskilt mycket i 
landskapslagarna, vilket inte är förvånande eftersom 
det reglerades inom varje gård, däremot omtalas grän
serna mellan det gårdsindividuella och det bygemen
samma bruket ofta i reglerande ordalag.

Det kollektiva bruket bestod dels av samarbetet 
mellan gårdarna inom byn, dels av gemensamma åta
ganden som fanns byar emellan. Dessa kollektiva bruk 
upptog med tiden en allt större andel av bybornas 
agrara produktion (Hoff 1997, s. 121, 148). Olika be
nämningar på de gemensamt brukade åkrarna i en by 
var t.ex. utlcende, marca (markjord), ollande och fæl
let (a.a., s. 146-149). I landskapslagarna finns många 
bestämmelser om hur de gemensamma markerna skul
le brukas, som förutom åkerjorden även innefattade 
bestämmelser om nyttjande av fäladsmarken, skogen, 
allmänningen, eventuella torvtäkter och myrar.

Koordinering och samverkan i jordbruket var ut
märkande för de flesta byarna i studieområdet. Stora 
fäladsmarker som ofta var gemensamma för flera byar 
fanns framförallt i studieområdets norra del i risbyg
den. Här fanns under 1700-talet exempelvis en större 
samfälld sammanhängande fäladsmark vid kusten som 
brukades av byarna Örby, Rya, Katslösa och Nedre 
Glumslöv. Många byar låg i vångalag, dvs. de hade 
samma rotationssystem för att på så sätt minska arbetet 
med att gärda åkermarken, exempelvis Nedre och Övre 
Glumslöv, Häljarp och Tofta samt Kvärlöv och Anne- 
löv. Detta betydde att byarnas angränsade vångar hade 
samma odlingsrytm och att det inte behövdes någon 
hägnad mellan dem eftersom tidpunkten för sådd, slåt
ter och skörd var gemensam. Eftersom vångarna sanno
likt utnyttjades till betesmark efter skörd, krävdes en 
koordinering byarna emellan beträffande tidpunkten 
för utsläppandet av kreaturen (Erikson 1996, s. 4ff).

Det går att utläsa en skiljelinje beträffande vilket fred
ningssystem och rotationssystem man tillämpade. Vid 
mitten av 1700-talet brukade de fem nordligaste byar
na nära Helsingborg sina marker i ensäde, dvs. de 
hade endast en vång och denna besåddes varje år. För
flyttar vi oss söderut till området söder om Landskro
na där åkerarealerna var större, tycks däremot tresä- 
det ha varit det gängse rotationssystemet. Varianter 
har dock förekommit, exempelvis att man odlade en 
av vångarna i ensäde medan övriga trädades med olika 
mellanrum (a.a., s. 6). Det finns också exempel på att 
byar under medeltiden hade tresäde men som vid över
gången mellan 1500- och 1600-talet lades om till ensä
de, t.ex. Tofta (Dahl 1989, s. 176).

För att kunna samordna skörd, djurhållning, av
brott i arbetet för kyrkliga fester, husbyggen, fördel
ning av extra arbetskraft etc., krävde de kollektiva ar
betsuppgifterna strukturer som möjliggjorde ett vitt
förgrenat kommunikationsnät, både mellan gårdsen- 
heterna inom en by och även mellan byarna. Av jord
brukarna fordrades en förmåga till framförhållning, 
planering, synkronisering, en smidighet och inlevelse, 
samt det som vi idag skulle kalla för social kompetens. 
De gemensamma arbetena var underställda och sank
tionerade av bykollektiven. Det kollektiva arbetet var 
beroende av samtliga inblandades medverkan, arbets
uppgifterna måste klargöras och förstås, alla måste 
också vara överens och ha del i besluten, som efter att 
de antagits måste respekteras. När det var dags för 
skörd måste man också kunna enas om hur det produ
cerade skulle delas upp.

Bylivet med ägoblandning och gemensamt hägnade 
åkrar och ängar fostrade till ett kollektivt tänkande. 
Samarbetet i byn höll individuella attityder på en låg 
nivå, och detta gällde allmänt för byarna i Europa 
(Rösener 1992, s. 161f). De regler som sattes upp för 
att produktionen skulle kunna skötas, innefattade av 
nödvändighet även regler kring beslutandeprocessen 
med inslag av etiska och moraliska spörsmål, och hur 
den sociala kontrollen skulle fungera. Byalag, byting, 
bystämmor och byordningar var forumen för dessa
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överenskommelser (Ehn 1982, s. 4, 21, 24). Vi vet inte 
riktigt när man började forma dessa ”institutioner”, 
men många har sina rötter i medeltiden. Det finns skrift
liga belägg för byråd i Danmark från 1400-talet med 
uppgifter om s.k. åldermän som fungerade som byns ta
lesmän och tillsyningsmän över byns gemensamma an
gelägenheter (Porsmose 1988, s. 364f). Även i land
skapslagarna framgår det att byar tidigt haft gemensam
ma samlingar och något slags byråd (Hoff 1997).

Man kan hävda att både de gårdsindividuella och 
de kollektiva produktionssätten utfördes genom sär
skilda rutiner och praktiker kopplade till respektive 
produktion. Praktikerna utövades och var hänvisade 
till bestämda avgränsade rum (bestämda platser och 
markområden i byn) som var avsedda för det individu
ella bruket respektive det kollektiva. Produktionen 
upprätthölls således av strukturer som var både socia
la och rumsliga/spatiala.

I samband med att Riddersporre i en studie under
sökte hur gårdsstrukturen hörde ihop med landskaps
organisationen, utformade han en teoretisk modell för 
hur bosättningar kan ha kombinerats ihop med enskil
da och kollektiva agrara produktionssätt. Modellen 
som åskådliggör att produktionen har sin grund i både 
rumsliga och sociala förhållanden, kan kort samman
fattas med i huvudsak fyra konstellationer; bo tillsam
mans/arbeta tillsammans, bo tillsammans/arbeta en
skilt, bo enskilt/arbeta tillsammans, bo enskilt/arbeta 
enskilt (Riddersporre 1999, s. 173). Byarna i studieom
rådet ger helt klart uttryck för ”bo tillsammans/arbeta 
tillsammans”, med reservation för de enstaka gårdar 
som legat på de lite avsides belägna tofterna som snara
re uttrycker ”bo enskilt/arbeta tillsammans” (fig. 20).

Då arkeologen Peter Carelli i sin avhandling ville 
definiera begreppet by, skrev han att man kan se byn 
som en social och ekonomisk enhet (Carelli 2001, s. 
31). Jag kan hålla med till viss del, för vi vill gärna se 
byarna som helheter, men ett sådant påstående är sam
tidigt problematiskt, för om man tar i beaktande de 
olika produktionssätten som brukarna i en by hade 
del i, är det svårt se byn som endast en ekonomisk och

bo enskilt / arbeta tillsammansbo tillsammans / arbeta tillsammans

bo enskilt / arbeta enskiltbo tillsammans / arbeta enskilt

Fig. 20. En teoretisk modell över hur bosättningar och agrar produk
tion rumsligt kan ha kombinerats. Modellen utgår från enskilda går
dar men kan även exemplifiera samarbete byar emellan (idé och un
derlag efter Riddersporre 1999). Byarna i studieområdet passar in på 
"bo tillsammans/arbeta tillsammans".

A theoretical model of how settlements and agrarian production 
may have been spatially combined. The model proceeds from indivi
dual farms but can also exemplify cooperation between villages 
(idea and data from Riddersporre 1999). The villages in the studied 
area fit the model “live together/work together".

en social enhet. När det gäller koordinering av den 
agrara produktionen och de gemensamma bruknings- 
reglerna, så tycks byn ha fungerat som någon slags 
enhet, men det var gårdarna som betraktades som pro
duktionsenheterna. Gårdarna beskattades och ägdes 
enskilt, och rättigheter och andelar i byns gemensam
ma tillgångar hänfördes till enskilda gårdar. Byn kan 
inte betraktas som ett produktionskollektiv även om 
mycket av jordbruksarbetet bedrevs kollektivt (Lind
kvist 1990, s. 16). Ser vi sedan till de sociala relatio
nerna mellan invånarna bestod de av många olika 
band, särskilt under byarnas tidiga historia, så en enda 
social enhet kunde byn heller knappast ha varit.
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Hur var produktionen en struktur?
• Produktionen styrdes av hur gårdarnas relationer i 

byn var strukturerade/ordnade
• produktionen var dels en social struktur eftersom 

den genomfördes/sköttes via sociala praktiker/ 
handlingar/aktiviteter gårdsindividuellt och kol
lektivt

• produktionen var också en rumslig struktur (en 
byggd struktur) eftersom produktionen utövades 
på bestämda platser som beretts av invånarna i byn 
för särskilda ändamål: gården, toften, bygatan, 
åkern, ängen, fäladsmarken etc.

• produktionen var en viktig del av byns ansvar och 
lade grunden för ett bykollektiv/gemensamt arbete

• i strukturen ingick många kollektiva beslut att ta 
hänsyn till

• produktionsstrukturen bidrog till att byns övriga 
strukturer reproducerades.

Hur var produktionsstrukturen indragen 
i andra strukturer?
Produktionsstrukturen påverkade: det agrara över
skottet, den sociala strukturen i byn och dess möjlig
het att kunna förbli, möjligheterna för en stad att eta
blera sig i regionen, kungamaktens, kyrkans och den 
enskilda gårdens inkomster och överlevnad, markä
garnas sociala ställning och inkomster, bykollektivet, 
samhällsteknologin, hur markerna utnyttjades.

Produktionsstrukturen påverkades av: den sociala 
strukturen i samhället, tillgången på arbetskraft, efter
frågan på agrara produkter, kravet på överskott, an
dra byars produktionsstrukturer vid samarbete 
(vångalag, gemensam fäladsmark etc.) eller konflikter 
(bygränser, skogen), infrastrukturen, byns topografi 
och jordart/geologi, gårdsstrukturerna, bygatans änd
rade funktioner genom att bebyggelsen flyttades ut till 
bygatan och mer åkerjord blev tillgänglig.

Produktionsstrukturens funktion
Den primära funktionen med produktionsstrukturen 
var naturligtvis att producera jordbruksprodukter.

Målet med byarna var bl.a. den agrara produktionen 
som både skulle ge en tillräcklig subsistensproduktion 
och ett överskott. Men utnyttjandet av landskapet var 
inte förutsättningslöst utan styrdes av och blev invävt i 
det sociala samspelet mellan olika grupper av markä
gare och markbrukare, överordnade och underordna
de.

Förutom skillnader i de sociala relationerna mellan 
byinvånarna (på de olika gårdarna) som påverkade 
produktionen, fanns två övergripande sätt i byn genom 
vilka produktionen bedrevs: ett gårdsindividuellt och 
ett bykollektivt bruk. De olika produktionssätten ford
rade skilda sociala praktiker, rutiner och regelverk som 
måste kunna samordnas. Det kollektiva arbetet var sär
skilt utmärkande för bylivet eftersom den gemensamma 
produktionen fick funktionen av en inkorporerande 
och sammanhållande struktur som band samman jord
brukarna och gjorde dem beroende av varandra. Sam
arbetet mellan brukarna genererade samtidigt ett socialt 
nätverk och en kollektiv fostran som medverkade till att 
öka kontrollen av de enskilda individerna.

Produktionsstrukturen bidrog till att de andra 
strukturerna i byn, dvs. gårdsstrukturen, toftstruktu
ren och bygatestrukturen hölls vid liv och reproduce
rades - gårdarna var viktiga indelningsenheter för an
delen arbetskraft i produktionen och för andel i skör
den, toften visade gårdsstorleken och rätten att få till
höra byn och dess kollektiv, bygatan var det gemen
samt ägda området som band samman gårdarna rums
ligt och där möten kunde hållas för byalaget.

Bystrukturen i dubbel bemärkelse

Bystrukturen kommer av nödvändighet att kommen
teras ur två perspektiv. Det första synsättet är där byn 
är den studerade helheten och man analyserar de ingå
ende delarna som byggde upp byarna. Men bystruktur 
kan också syfta på den struktur som många byar till
sammans bildade i samhället eller i landskapet. Efter
som byarna var involverade i flera rumsligheter samti
digt, var de också inbegripna i flera tidssammanhang.
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Byn som struktur byggdes upp av både kortvariga och 
långvariga strukturer där vissa byttes ut snabbare 
medan andra förblev varaktiga och sega (jfr med Gan- 
sum 2002, s. 254f som skriver om gravhögen som ut
tryck för en lång historia medan ritualen kring högen 
är den temporära historien).

Man kan säga att i byn smälte den korta och den 
långa historien samman. De sociala praktikerna, som 
knöt an till de enskilda människornas vardag och dag
liga liv på gårdarna, kan sägas ha utgjort den korta 
historien, eller sagt med Braudels ord, de omfattade 
”händelsernas historia”. Men byn kan också ses som 
ett uttryck för den långa historien eftersom byn var 
resultatet av långa tiders upprepade val och handling
ar som involverade många människor under flera se
kler, och den blev också en storskalig byggd struktur 
som etablerades över stora geografiska områden 
(Braudel 1972, s. 14, 17f).

Relationer inom byn
Såsom jag hittills har beskrivit byn byggdes den upp av 
flera ingående strukturer, bl.a. gården - toften - bygatan 
- produktionen. Jag har undersökt hur de olika struk
turerna producerades och hur de samverkade inbördes 
genom de förstärkande sambanden som skapades mel
lan dem: invånarna i en by relaterades till en gård, går
den till en toft, toften slöt an till en bygata, bygatan fick 
rollen av den sammanhållande enheten som formade 
byn till en rumslig enhet, och produktionen fungerade 
reglerande, kontrollerande och kollektivstärkande på in
vånarnas beteenden och arbetsinsatser. Min reflektion är 
att alla de nämnda strukturerna som formade byn hade 
funktionen av inkorporering, inordning och kontroll.

Byns strukturer hade samtidigt en utestängande ef
fekt genom att de var rum och territorier som inte var 
öppna för alla och en var. Ville man vara del av och 
tillhöra en by krävdes också att man tog aktiv del i 
reproducerandet av byns strukturer genom de sociala 
praktikerna som sanktionerades. Inordningen i en by 
innebar i realiteten en underordning under ett bykol
lektiv. Utifrån detta resonemang kan jag fortfarande

inte riktigt förstå vad den markägande befolkningen 
behövde byarna till. Varför behövdes byn som en över
ordnad struktur över gården, toften, bygatan, produk
tionen - och över människorna?

En hypotes som delvis skulle kunna besvara frågan 
är om man ser den historiska medeltida bybildningen 
som ett led i en omstrukturering hos den markägande 
gruppen och eliten. Enligt denna hypotes skulle byar
na ha anlagts för att fungera som residens för markä
garna och som platsen för en intensifierad agrar jord
bruksproduktion. Förändringen, som grundade sig i 
en social och ekonomisk omstrukturering, yttrade sig 
också som en rumslig omorganisation. Ett syfte med 
bybildningen kan ha varit att organisera om den un
derordnade arbetskraften i större gemensamma ar
betslag, för att kunna intensifiera och effektivisera 
jordbruket. Byarnas strukturer skulle i så fall ha inrät
tats för att markägarna lättare skulle kunna dra förde
lar av en ökad agrar produktivitet och expansion, en
kelt uttryckt för att kunna tillgodogöra sig ett större 
överskott. Flera forskare har antytt att det just skulle 
vara dessa faktorer som drivit på en sammanslagning 
av bebyggelserna i byar (Stjernquist 1981; Callmer 
1986, s. 173ff; Myrdal 1999, s. 26-29).

Detta samarbete mellan markägarna kring jordbru
ket kan ha varit en ny organisatorisk tanke - att dela på 
arbetskraften för att effektivisera den. Toftmarkerna 
bearbetades visserligen gårdsindividuellt, men ny mark 
verkar ha beretts gemensamt i byarna (Hoff 1997, s. 
142, 147ff). Många forskare har diskuterat och påpe
kat ägoblandningens positiva effekter. Att samarbete i 
jordbruket är rationellt, att man delar på riskerna vid 
missväxt och att det blir en jämnare fördelning av 
markbonitet, samt att produktionen får en starkare sta
bilitet, har framförts som argument för ett effektivare 
jordbruk (Dahlman 1980, s. 121ff; Fenoaltea 1988; 
Widgren 1997, s. 15ff; Thomasson & Olsson 2001). 
Några har t.o.m. framfört tesen om att ett ägoblandat 
bruk, exempelvis tegsplittringen, bör ha lett till en stör
re agrar produktivitet jämfört med om åkrarna varit se
parat ägda (t.ex. Fenoaltea 1988, s. 174).

Eftersom olika stora gårdar förfogade över olika 
mycket arbetskraft, fick gårdarna också olika stora 
andelar av byns gemensamma produktion. I byarna 
kunde därför både stora och små markägare samsas 
eftersom de bidrog med en motsvarande mängd ar
betskraft till den gemensamma produktionen som de 
fick andelar av. Överhögheten över arbetskraften häv
dades under byarnas tidiga fas bl.a. genom den fysiska 
”närvaron” av markägarna i byarna.

Detta hypotetiska resonemang skulle kunna vara 
en förklaring till varför övervägande delen av byarnas
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marker kom att ägas kollektivt. Om antagandet stäm
mer var det markägarnas behov som avgjorde och 
styrde hur samarbetet mellan de markägande grupper
na, kring den ofria och/eller halvfria arbetskraften, 
skulle organiseras. Detta skulle i sin tur kunna förkla
ra varför det var storgårdarnas organisation som fick 
stå modell för byarnas strukturer; de som hade störst 
inflytande och störst behov, bestämde mest.

Med referens till diskussionen om aktörer i centrum 
och periferin som jag berörde i början av denna studie, 
bör de som ägde eller förfogade över mark vid tiden för 
byarnas anläggning definieras som ”aktörerna i cen
trum”. Men enligt flera forskare brukar man karakteri
sera denna grupp som ”trög” och ovillig till att genom
driva förändringar som kan innebära störningar av den 
rådande samhällsordningen. Enligt min hypotes var det 
just dessa aktörer som var de pådrivande för bybild
ningen. Varför var de då villiga att omorganisera sig om 
de snarare månade om ett status quo? Ja, om tillståndet 
i samhället var sådant att deras status och position var 
hotad, eller om de genom vissa förändringar kunde för
stärka sina positioner, då skulle de anses vara beredda 
att satsa kapital och kraft för att på sikt uppnå en stabi
lare situation. Och genom att låta den största föränd
ringen drabba de perifera grupperna, dvs. trålarna, sla
varna, den underordnade arbetskraften, kunde de hålla 
sin egen ”kärna” intakt och oförändrad (se diskussion 
hos Dodgshon 1998, s. 176-188).

Observera att byformen för de underlydande grup
perna innebar att de hädanefter inte enbart var under
ordnade en husbonde/e« överordnad, men flera, och 
förutom detta att de även blev inordnade i ett kollek
tiv. Så trots att bylivet för dessa grupper i viss mån 
innebar första steget ifrån bundenheten till en enskild 
markägare/herre, så betydde det samtidigt en under
ordning och bundenhet till ett bykollektiv. På det sätt 
som byarnas inre strukturer kom att utformas i byarna 
med gården, toften, bygatan och produktionen, så 
medförde detta att de arbetande grupperna både fick 
ökat eget ansvar, samtidigt som kontrollen över dem 
kunde bibehållas.

Genom landbosystemet överfördes ansvaret för pro
duktionen till de enskilda arbetarna som brukade jor
den mot ett visst arrende. Från ett i huvudsak socialt 
förhållande mellan över- och underordnade fick rela
tionerna mer och mer karaktären av en ekonomisk 
överenskommelse, som reglerades med hjälp av avtal 
och kontrakt, även om vissa komponenter som skydd, 
värn, trohets- och avhängighetsförhållanden även fort
sättningsvis fortfor att vara viktiga (Christophersen 
1982; Skre 1996, s. 24, 29f, 46). I samband med att 
den personella underordningen övergick till att bli en 
formellt reglerad överenskommelse om arbete, fordra
des att brukarna/landborna blev knutna till en friståen
de gård. Det vill säga, precis samma strukturer som 
band gårdarna i ett initialt skede i byn till en toft och 
till en by, användes nu för att koppla arbetskraften/ 
landborna till en gård, som knöts till en toft som bands 
ihop med bygatan som sammanförde byns gårdar till 
en rumslig enhet och ett arbetskollektiv. Ju mer samar
bete, ju fler gemensamma regler och normer att förhål
la sig till, ju svårare för brukarna att bryta sig ur struk
turen och lämna kollektivet. Denna utveckling ledde 
till att byn på sikt även kom att fungera utan markägar
nas rumsliga närvaro, eftersom kontrollfunktionen 
över arbetskraften övergick från markägarna till byns 
olika inre strukturer och på bykollektivet.

När frälset, kyrkan och kungamakten började 
köpa, byta och sälja gårdar i byarna kan man se det 
som att de handlade med rätten till arbetskraften sna
rare än med mark. Man köpte inte och handlade med 
trälar längre, men man förfogade över arbetskraften 
och hade del i produktionen på landbogårdarna (se 
Ulsig 1968, s. 147; Skre 1996, s. 29). Byn kom alltså 
att fungera som en struktur, som samtidigt som den 
skapades och reproducerades genom brukarnas liv 
och arbete, så blev den också en överordnad struktur 
över de enskilda jordbrukarna. Byn med dess struktu
rer och arbetskollektiv blev garanten för att produk
tionen skulle fortgå även sedan markägarna flyttat ut 
från byn och den omedelbara fysiska närvaron av en 
överhet försvann.
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Arkitekten Finn Werne som studerat det traditionella 
byggnadsskicket på landsbygden ser i de historiska 
byarna en särskild slags kollektiv bebyggelseform, en 
s.k. gruppform, som i sig fungerade normerande både 
på byarnas byggda och sociala strukturer. Werne upp
fattar gruppformen som en dynamisk form eftersom 
den utvecklas stegvis och växer till under lång tid ge
nom att nya delar lätt kan fogas till, tas bort eller änd
ras, utan att grundmönstret störs (Werne 1993, s. 45f). 
Begreppet gruppform introducerades av den japanske 
arkitekten Fumihiko Maki på 1960-talet då han stude
rade vilka strukturella principer som var involverade i 
olika kollektiva byggformer. Maki såg bl.a. de japan
ska byarna som ett exempel på gruppformen.

Utmärkande för en gruppform är enligt Maki, att 
det finns en tydlig relation mellan delarna som byg
ger upp formen och den större helheten. Varje enhet i 
formen länkas till övriga delar genom rumsliga 
”ihopbindningar” t.ex. hägnader och vägar. Känne
tecknande är också att det finns en kollektiv samver
kan mellan de boende och en lydnad mot självformu- 
lerade lagar. Bebyggelsen präglas av mänskliga di
mensioner, kända byggmaterial och byggnadstekni
ker, samt ett klokt utnyttjande av topografin. Det rå
der en viss ordning och ett repetitivt drag av de ele
ment som bygger upp varje enhet, exempelvis bygg
nader, brunn, gårdsplan, vägar, odling och liknande. 
En gruppform karakteriseras inte av någon egentlig 
början eller slut utan snarare av en upprepning, där 
nya enheter kan fogas in utan att det grundläggande 
bebyggelsemönstret ändras. Storleken på enheterna 
kan skifta men formen ligger fast och är tydlig (Maki 
1964, s. 14-19).

Jag finner liksom Werne att gruppformen stämmer 
in på beskrivningen på hur byarna som en bebyggelse
form kom att fungera som en övergripande struktur. 
Särskilt när det starka strukturella sambandet mellan 
delarna och den större helheten betonas, och att for
men kunde fungera självgenererande och reglerande 
på invånarnas beteenden och relationer. Det finns 
dock en fråga som dyker upp om vi ser på byarna i

studieområdet: ingick storgårdarna i gruppformen? Så 
som gruppformen beskrivs, borde inte en enhet stå 
över en annan exempelvis genom en rumslig, social, 
ekonomisk eller ideologisk dominans. Storgårdarna 
kunde svårligen länkas till de övriga gårdarna på lika 
villkor. Kanske betyder detta att byn som en övergri
pande struktur först fanns i och med att brukarna tagit 
över ansvaret för byns produktion och byborna upp
nått en något så när likartad social position.

Det finns under loppet av medeltiden en tendens till 
att gårdarna i byarna faktiskt genomgick en likrikt
ning mot en enhetlig storlek. Många gods, storgårdar 
och större brytegårdar i det medeltida Danmark 
styckades under, hög- och senmedeltid upp i mindre 
enheter, samtidigt som småenheter lades ihop till stör
re enheter så att gårdar kom att bli mer jämstora. His
torikerna Erik Ulsig och Mats Olsson beskriver detta 
förlopp i termer av en ”egalisering” (Ulsig 1968, s. 
144; Porsmose 1988, s. 341-355; Olsson 2002, s. 
56ff, 166, 169).

Bystrukturen och den stegvis framväxande grupp
formen uppfattar jag som strukturer som bereddes 
väg via byarnas inre strukturer, som i samverkan väx
te sig allt starkare och påverkade bybornas sociala re
lationer. Byarnas allt större kollektiva socialitet kan 
ha bidragit till att ”putta ut” storgårdarna från byar
na, även om detta kanske inte var meningen (se Wer
ne 1993, s. 73-78 där han beskriver byarnas kollekti
va liv). Byn blev genom de byggda strukturerna och 
de sociala praktikerna en självgenererande struktur 
som, när den väl hade skapats, återverkade på män
niskornas vardag och sociala praktik, utan att de en
skilda människorna alltid var medvetna om det (se 
ovan “Strukturer som social praktik” och Giddens 
1984, s. lf, 25f). Platsbundna rumsliga strukturer har 
också en benägenhet att bli kraftfulla och stå i vägen 
för andra strukturer som inte ges chansen att utveck
las på platsen. Man kan t.ex. fråga sig om målet med 
att öka den agrara produktionen skulle kunna ha 
uppnåtts med hjälp av en annan bosättningsform än 
just byn.
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Bystrukturen i landskapet
Eftersom den materiella produktionen är ytterst avgö
rande för ett samhälles överlevnad, är det rimligt att 
anta att det sätt varpå man organiserar den agrara 
produktionen antar en form som är väl integrerad med 
samhällets övriga delar och befintliga sociala upp
byggnad. Jag menar nu inte att produktionssättet skul
le vara predestinerat, men att arbete och produktion 
inte skapas förutsättningslöst i ett vakuum, utan inom 
en rådande samhällsstruktur som bär på en historia, 
en bakgrund, sina institutioner etc. Beroende på hur 
relationerna såg ut mellan överordnade markägare 
och den underordnade arbetskraften vid slutet av vi
kingatiden, var dessa faktorer avgörande för hur den 
agrara produktionen kom att organiseras i byar med 
den feodalliknande sociala struktur som blev utmär
kande för medeltiden, särskilt i slättbygderna (Chris- 
tophersen 1982, s. 120f).

De markägande grupperna fick genom att organisera 
byarna möjligheten att agera territoriellt och strategiskt. 
Byarna blev deras instrument för att uppnå en ökad in
tern exploatering (jfr Lindkvist 1990, s. 59-68). De in
vesterade stora kapital i att anlägga byarna, att införa 
nya jordbrukstekniker och redskap och att organisera 
nya arbetssätt. De implementerade och lade ut grunder
na för nya strukturer och formade deras innehåll. Sedan 
reproducerades strukturerna av de berörda grupperna 
genom den sociala praktiken som förväntades.

Hypotesen om att byarna bildades för att den fria 
markägande gruppen skulle kunna effektivisera den un
derordnade arbetskraften i jordbruket, verkar inte helt 
främmande om man betänker att en stor del av det 
medeltida samhället faktiskt kom att vila på och var av- 
hängigt av jordbrukarnas produktion. En av förutsätt
ningarna för det medeltida samhället anses allmänt ha 
varit framväxten av system och strukturer som möjlig
gjorde regelbundna överföringar av förnödenheter från 
en arbetande grupp till samhällets övre sociala skikt 
(Lindkvist 1997, s. 23). Såsom bystrukturen tedde sig 
var den lätt fogbar med andra samtida strukturer i 
samhället, och byn med sina gårdar har fungerat väl för

detta ändamål. Detta förhållande säger oss något om 
den fundamentala roll den agrara produktionen och by
arna kom att spela. Byn blev inte endast till för byborna 
och markägarna; alla som kunde ville ha del i överskot
tet.

Byarna med sin befolkning kom att bli viktiga fun
dament för kyrkans, kungamaktens och städernas 
framväxt och stabilisering, samtidigt som kungamak
ten och kyrkan utövade en starkt konserverande ver
kan på byarna. Byarnas platsbundenhet och lokalise
ring hade i sin tur en strukturerande verkan på land
skapet. Byarna som institutionaliserade strukturer 
kom att ingå i större rumsliga administrativa struktu
rer som omfattade riken, landskap, härader, ting och 
socknar. Man kan säga att landskapet kodades genom 
att olika geografiska rum avgränsades och fick skilda 
betydelser och tillhörigheter till strukturer (Dodgshon 
1998, s. 87ff, 172). Särskilt viktig i sammanhanget var 
skriftkulturen som kom att förstärka och konservera 
strukturer i samhället och därmed också trögheten. 
Med skrivkonsten kunde man lagra fakta om olika 
administrativa strukturer: lagar, skatter, påbud, mark
ägande, gränser etc. Skrivandet objektifierade förhål
landen som gällde utan att någon måste hålla reda på 
dem i minnet eller genom muntlig tradering (a.a., s. 
115). Markägandet som förut byggde på olika åt
komster för vissa personer, avpersonifierades och for- 
maliserades genom intyg och dokument som bevis för 
ägande och rättigheter (Skre 1996, s. 29).

Byarna i studieområdet låg kvar på sina platser, 
”inbäddade” i landskapet, ända fram till enskiftet i 
början av 1800-talet. Först då ansågs inte byarna be
hövas längre. Stora kapitalinvesteringar satsades då på 
att effektivisera jordbruket och att riva upp den ofta 
reaktionära bymentaliteten, genom att lyfta ut den en
skilde bonden och den enskilda produktionsenheten 
från de gemensamma bykollektiven; flytta gården, 
lämna gårdstoften och tegarna, avveckla bygatan och 
riva upp bystrukturerna.

Kungamakten som en övergripande struktur och in
stitution, utmärkte sig inte i byarna med några manifesta,
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byggda strukturer, förutom i de byar där det tidigt upp
rättades kungliga förvaltningsgårdar (kungalev) eller 
s.k. ladugårdar, som fick en stor spridning under efter- 
reformatorisk tid. Men även om den direkta närvaron 
av kungamakten i byarna saknades, kunde kungen krä
va in skatter från de gårdar som tillhörde honom och 
från gårdar med självägande bönder. Tidvis kunde även 
begränsade punktskatter och avgifter påläggas alla bön
derna. Kungamakten utövade också en påverkan på 
byarna genom sina borgar, hamnar och städer och visa
de stort intresse för att vilja reglera bybornas aktiviteter, 
exempelvis genom utfärdande av restriktioner för bon
dehandel och byhantverk. Via de på kungligt initiativ 
stadsfästa medeltida landskapslagarna, hade kunga
makten också stora möjligheter att påverka byarna och 
bybornas liv. Att befolkningen var samlad i stationära 
bybebyggelser gagnade kungamakten eftersom kontrol
len över invånarna och deras beteenden underlättades 
dels genom inre social kontroll i byarna, och dels ge
nom att byarna fungerade som informationskanaler vid 
kungörelser. Överskottet som producerades i byarna 
kom också att bilda underlaget för en urbanisering. 
Landsbygdens produktion utgjorde förutsättningen för 
städernas framväxt (Schmidt Sabo 2001d, s. 86ff).

Kyrkan fick en stark ställning i byarna då den lyck
ades med sin mission att nå ut till befolkningen i byar
na, trots att kyrkostrukturen med sin organisation, 
sina institutioner, funktioner, sitt formspråk och ritua
ler egentligen var främmande element som kom uti
från och fick anpassas till det senvikingatida och med
eltida samhället (Lindkvist 1990, s. 9). De talrika ro
manska bykyrkorna talar för att en massiv kapital
mässig satsning gjordes för att uppföra dessa byggda 
strukturer i byarna. Genom att invånarna i byarna 
räknades in i församlingar och socknar skulle de inte 
bara ge avgift till kyrkornas fabrica-fonder, men även 
bidra till sockenprästernas uppehälle. Många av kyr
kans män och institutioner blev också stora markäga
re via donationer från kung och frälse.

För det kristna livet fanns kyrkan som en auktoritet, 
en myndighet, som stod över de enskilda individerna,

och genom byarna kunde kyrkan nå ut till många på 
ett organiserat sätt. Detta att kyrkan fanns närvarande 
i byarna gjorde att prästerna lättare fick insyn i bybor
nas vardag. Kyrkan och dess företrädare kunde påver
ka bybornas sociala praktiker genom att kontrollera 
och sanktionera bybornas kristna liv och leverne. Sär
skilt viktig i detta avseende var den sociala praktiken 
kring kulthandlingarna inom den kyrkliga miljön, 
som med tiden kunde ta ett ansenligt område i anspråk 
i sockenbyarna med kyrkobyggnaden, vapenhus, 
prästgård, kyrkogård, klockaregård och tiondelada. 
Byborna reproducerade kyrkans strukturer genom de 
dagliga praktikerna, genom ansvaret för kyrkobygg
naderna i byarną och genom att bära upp den kyrkliga 
administrationen och möjliggöra dess fortsatta exis
tens.

Bystrukturen med ett reglerat landbosystem möj
liggjorde en avveckling av träldomen, samtidigt som 
den gav den sociala eliten rätten att även fortsättnings
vis behålla kontrollen över arbetskraften och produk
tionen. Livegenskapen blev avskaffad under medelti
den och under- och överordningen började regleras 
genom avtal, men ändå fanns flera möjligheter att ut
nyttja och undertrycka jordbrukarna genom rättssys
temet med bl.a. hot om straffavgifter vid brott av ar
rendekontrakt, förbud för jordbrukare att få köpa 
skattejord och strävanden att stävja jordbrukarnas 
fria rörlighet som kunde leda till produktionsstörning- 
ar (Ulsig 1968, s. 141, 148; Olsson 2002, s. 82-85). 
Att boendet och produktionen i byarna skedde under 
kontrollerade former var av stort intresse för den 
markägande befolkningen, varför de enträget försökte 
förhindra flyttningar av jordbrukarna.

Bönderna, landborna, de frigivna trälarna - de som 
arbetade i jordbruket kunde även de använda byn som 
ett instrument för att stärka sina positioner. Via byar
na fick en stor del av befolkningen en identitet som 
bybor och bönder, och från den stund de fick ansvara 
för egna brukningsenheter hade de del i rättigheter 
som följde med brukningsrätten (se Widgren 1997, s. 
36). Exempelvis var det jordens brukare och inte dess
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ägare, om dessa inte bodde i byn, som fick ingå i bya
laget och därmed bestämma om byns gemensamma 
angelägenheter (Christensen 1977, s. 303; Billberg 
1989, s. 40). Genom det kollektiva arbetet fick bön
derna också del av varandras erfarenheter och kunde 
utgöra stöd åt varandra. Byarna som kollektiv kunde 
fungera som källa till motstånd mot markägarnas och 
kungamaktens alltför höga krav på intäkter och skat
ter. Det finns otaliga bevis för böndernas gemensam
ma protestaktioner och uppror mot ”utsugningen” 
som beskrivits ovan. Bönderna försökte utverka av
giftssänkningar, kräva lättnader för antalet dagsver
ken på godsen och kräva större rätt att disponera pro
duktionsöverskottet. Det är också belagt att bönderna 
uppträdde alltmer självständigt ju starkare ställning de 
fick, även om kraven inte alltid, eller snarare sällan, 
tillgodosågs (Bøgh m.fl. 1988; Harrison 1997; Olsson 
2002, s. 56ff, 86-92).

Hur var byn strukturerad?
• byn var en övergripande struktur med många inre 

strukturer
• byn byggdes upp av de ingående strukturerna; går

den, toften, bygatan och produktionen som var 
sammanlänkade och hade en inkorporerande och 
kontrollerande verkan på byinvånarna

• i byn fanns flera olika aktörer/olika sociala grup
per närvarande

• byn utgjorde ett kollektiv, en arbetsorganisation, 
byns gemensamma sociala praktik kring byn, går
darna och produktionen bestämdes kollektivt

• byn hade en rumslighet/en fysisk utbredning (går
darna, tofterna, bygatan, odlingsmarken, ängen, 
fäladsmarken), den var platsen där byns sociala 
praktik ägde rum

• byn blev det rum där både korta och långvariga 
sociala praktiker utspelade sig

• byn fungerade som en gruppform, den blev en in
stitutionell struktur med en kollektiv arbetsorgani
sation som verkade reglerande på de enskilda indi
vidernas aktiviteter och identiteter

• byn hade relationer till andra byar, städer och 
landskap genom samarbete, utbyte, beslut etc.

• byn som en enhet var lätt fogbar med andra institu
tionella strukturer som kungamakt och kyrka

• byarna som helheter fungerade strukturerande på 
landskapet, omgivningen och på samhällets sociala 
organisation.

Hur var bystrukturerna indragna i andra 
strukturer?
By struktur erna påverkade: landskapets utseende, pro
duktionsinriktningen, den samhälleliga strukturen 
vari byarna var del av, kungamaktens ekonomiska 
grund, kyrkans ekonomi, kyrkans plats i byn, kyrkans 
möjligheter att föra ut sitt budskap, kyrkostrukturen, 
sockenstrukturen, de sociala dagliga praktikerna, de 
enskilda invånarnas vardag beroende på hur gårdarna 
kom att ordnas, byns samverkan med andra byar, 
gruppformens framväxt och varaktighet, byarnas sta
bilitet, den lokala sociala elitens överlevnad, landbo
systemet, invånarnas framförhållning och planering.

By struktur erna påverkades av: de markägande ak
törerna både i och utanför byarna, ägoförhållandena, 
gårdsstrukturen, toftstrukturen, bygatestrukturen, 
produktionsstrukturen, befolkningstrycket i byarna, 
topografin i landskapet, markägarnas vilja att få ande
lar av överskottet och att kontrollera produktionens 
flöden, kyrkans mission och den kristna kulturen.

Bystrukturernas funktion
Byn hade en koncentrerande/samlande verkan på bebyg
gelsen, på befolkningen och på den agrara produktionen. 
Byarna blev platsen för den lokala sociala elitens residens 
och platsen för en intensifierad agrar produktion genom 
ett samarbete kring den underordnade arbetskraften. By
arna blev både medlet och målet för en överskottspro- 
duktion som markägarna förvaltade genom att skaffa sig 
allt bättre sociala positioner och fler allianser, dvs. att 
bygga upp sina egna strukturer som gagnade dem.

Byn fungerade kontrollerande av stora grupper 
människor med skiftande social bakgrund, här fanns
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både socialt överordnade som underordnade grupper. 
Byn backades upp av många ingående strukturer som 
verkade för dess stabilitet. Byn fostrade byborna i 
samarbete och kollektivt liv. Byarna blev strukturer 
som verkade både lokalt inom varje enskild by, men 
också som storskaliga strukturer i ett större perspektiv 
i ett landskap eller inom en region. Dess strukturer 
blev varaktiga under många sekler och spridda över 
stora geografiska områden.

Ju starkare bystrukturen blev ju mer återverkade 
den och styrde invånarnas/människornas liv och de 
önskade sociala praktikerna, som i sin tur fortsatte att 
reproducera byn. Livet i byarna kom att bli fostrande, 
moralförstärkande och kontrollerande på byborna. Ju 
mer och starkare reglerat samarbetet kring produktio
nen blev, ju svårare var det att lämna kollektivet. Sam
tidigt fungerade byarna också som viktiga identitets- 
skapande fenomen, särskilt sedan brukarna fått an
svar för egna brukningsenheter.

I landskapet fick byarna en strukturerande effekt 
genom att bybebyggelsen blev stationär och byterrito
rierna blev säkrade. Den bofasta jordbrukande befolk
ningen gagnade i sin tur kungamakten, kyrkan, frälset, 
städerna och borgerskapet som var beroende av en 
kontinuerlig tillförsel av agrara produkter.

Strukturer som källa till både tröghet 
och dynamik
Jag har i denna studie, av ett 20-tal byar i mellersta 
Västskåne, berört vilken inverkan framväxten av de 
historiska byarnas sociala och byggda strukturer fick 
för det medeltida samhället. Genom att studera hur 
byarnas olika delar varit uppbyggda och ordnade, vil
ka inbördes relationer de haft, och hur dessa har blivit 
sammanfogade till de större helheterna byarna, har jag 
påtalat några av de betydelsesammanhang som rått 
mellan strukturerna och mellan byinvånarna. Syftet 
med studien har varit att visa hur byarna blev en sam
hällsformande institutionell struktur som både möjlig
gjorde och utgjorde förutsättningen för många av

medeltidens skeenden, samtidigt som den också stod i 
vägen för andra förändringar.

Mitt användningssätt av begreppet struktur har le
gat nära Giddens tolkning - strukturer har definierats 
som det som reglerar människans relationer och hand
lingar t.ex. normer, rutiner, regler, lagar och tillgången 
till resurser. Förutom dessa sociala strukturer har jag 
även tagit utgångspunkt i byarnas fysiska rum och i 
den byggda miljön som konstituerade de spadała be
tingelserna, vilka påverkade människan genom en 
inneboende tröghet, men som samtidigt också erbjöd 
möjligheter till förändring. Eftersom rumsliga prakti
ker har en förmåga att bevara och reproducera sociala 
relationer, och därmed utöva en makt över männis
kans vardag, har jag därför också diskuterat de bygg
da strukturernas inflytande över byarna och byborna.

Jag har medvetet valt att se människan som en viktig 
aktör både vid skapandet av strukturerna och även i 
deras reproduktion (upprätthållande) och tillika viktig i 
samband med strukturernas förändring. Människan 
skapar och formar strukturerna, men blir också påver
kad av det hon skapat. Samtidigt har insikten funnits 
om att alla aktörer inte har deltagit i detta skapande på 
lika villkor. I samband med byarnas formering har de 
aktörer som haft förmågan att påverka den materiella 
omgivningen och makten att kontrollera och styra över 
underordnade grupper, besuttit större möjligheter att 
styra strukturerna så att de gagnat de egna intressena. I 
byarnas initialskede har den lokala sociala eliten som 
innehaft dessa förutsättningar, format byarna och dess 
strukturer. Såsom byarna kom att utformas med en 
nära koppling mellan gården, toften, bygatan, produk
tionen och byn, så blev byarna ett instrument för grup
pen av besuttna markägare att uppnå en ökad intern 
exploatering av de som var dem underordnade. Via det 
kollektiva arbetet och i takt med att jordbrukarna fick 
mer och mer ansvar och tillgång till gårdarnas och byns 
resurser, fick flera grupper med tiden ett större inflytan
de över bystrukturernas form, innehåll och funktion.

Toften var en stark struktur som hade en stor ge- 
nomslagskraft vid formeringen av byarna och den
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fortsatte sedan att sätta sin prägel på byarna under lång 
tid framöver. Toften kunde av markägarna användas 
för att knyta underordnade till sig, eftersom toften var 
den mark man fick bygga och bo på. Genom att tofter- 
na strukturellt var sammanbundna med gårdarna, 
kunde tofterna användas som enheter för indelningen i 
socknar och som beräkningsgrund för skatter och av
gifter. Härigenom blev toftstrukturen sammankopplad 
med administrativa strukturer utanför byn, som befäs
te dess stabilitet. Men toften var också en dynamisk 
struktur i bemärkelsen att den kunde förändras till sin 
form, den kunde delas, splittras upp och övergå till att 
bli gemensam mark. Till sin struktur genomgick den 
också förändringar då dess omedelbara rumsliga kopp
ling till gårdarna med tiden upphörde och dess uppgift 
som en institutionell upprätthållare av de sociala rela
tionerna inte fodrades längre. Funktionen ändrades 
också genom att toftens roll som bevis för markägande 
inte behövdes efter det att skriftliga dokument över
tagit den uppgiften och då rollen som en inordnings- 
princip för de boende i byn försvagades.

Bygatestrukturen var även den dynamisk och sam
tidigt också trög. Det sattes upp många regler kring 
hur den gemensamma bygatan fick utnyttjas vilket bi
drog till dess tröghet. Formen på bygatorna skiftade i 
byarna, men betydelsen av ett offentligt rum och en 
gemensam byplats för gårdarna att relatera sig till 
hade lång varaktighet, även sedan dess funktioner 
kraftigt utökats och bygatan bebyggts eller t.o.m. till 
delar odlats upp.

Inom gårdsstrukturen kunde olika typer av gårdsen- 
heter finnas, vilket man kan se som tecken på struktur
ens anpassningsbarhet till den föränderliga sociala or
ganisationen. Trögheten i strukturen låg bland annat i 
att gården fortfor att fungera som den grundläggande 
produktionsenheten i byarna hela medeltiden igenom 
och ända fram i modern tid. Gårdarnas relation till en 
toft bestod också långt fram i tiden, eftersom många 
rättigheter och skyldigheter följde med brukningsrätten 
av en gård och toftens storlek avgjorde andelen i byns 
gemensamma tillgångar.

Trots ett rikt spektrum av olika produktionssätt i by
arna, med diverse samfälligheter och ägoblandningar 
både gårdar och byar emellan, blev produktionsstruk
turen utformad så att produktionen ändå fungerade.
Det verkar ha funnits utrymme för att i bykollektiven 201 
jämka ihop rutiner och sätta upp lokala regler för den 
agrara produktionen. Detta visar på strukturens tänj
barhet och flexibilitet. Samtidigt fick detta till följd att 
trögheten i strukturen förstärktes, eftersom strukturen 
måste anpassas till de rådande förhållandena och 
många hänsyn tas till att bybornas aktiviteter var av- 
hängiga varandra. Kanske var det därför som staten 
till slut, under mer eller mindre tvångsmässiga former, 
splittrade upp den stora gruppen av jordbrukare och 
skiftade ut byarna under 1800-talets början. Genom 
att rent handgripligen förändra de rumsliga förutsätt
ningarna kunde också de sociala praktikerna ändras.
Därmed bröts många av byarnas inre strukturer sön
der och bönderna blev lättare anpassningsbara till 
samhällets nya krav på produktivitet.

Bland initiativtagarna till byarna måste det ha fun
nits en samsyn, ett samförstånd och en för-föreställ- 
ning om byarnas form, struktur och funktion, efter
som man organiserade byarna på likartade sätt över 
stora geografiska områden. Vidare måste det ha fun
nits en motivation att trots ett kostsamt initialskede 
ändå satsa på byarna som en boende- och produk
tionsform. Med ett likartat regelverk i byarna kunde 
bygrundarna ta stöd av varandra, liksom strukturerna 
som byggde upp byarna utformades till att förstärka 
varandra.

Likväl måste en inbyggd flexibilitet ha funnits i 
strukturerna, så att byarna inte riskerade att bli så rigi- 
da i sina strukturer att en bybildningsprocess på bred 
front omöjliggjordes. Byn som struktur uppfattar jag 
som dynamisk på grund av att man i byarna kunde 
genomdriva egna lösningar vid förändrade behov, 
man lyckades integrera kyrkan och en ny religion, 
samordna och säkra den agrara produktionen, genom
driva sociala omdaningar, man kunde dela en by, ut
vidga den och även lägga ner den (detta sistnämnda
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förekom dock inte i studieområdet). Men trots detta 
visade byarna också prov på en massiv tröghet, både 
strukturellt och på det individuella planet. Byns struk
turer och byn som helhet byggdes upp via sociala 
praktiker som stora grupper av människor gemensamt 
sanktionerade. Strukturerna tog sig även rumsliga och 
byggda former och blev varaktiga under många gene
rationer. I bykollektiven fostrades byborna i ett kol
lektivt tänkande och handlande, där den enskildes ak
tiviteter på olika sätt var involverade i de andra bybor
nas förehavanden.

Genom att se byn, toften, gården, produktionen 
och bygatan som strukturer har jag tvingats till en bre
dare förståelse för de olika roller de spelade i samband 
med formeringen av det medeltida samhället. Toften 
var inte endast ett stycke mark, gården bestod inte 
bara av byggnader, produktionen handlade inte enbart 
om avkastning, bygatan var inte bara en gemensam 
plats och byn inte endast en samling gårdar. De var 
sociala rum som blev kringgärdade med många nor
mer, regler och sanktionerade beteenden. De var även 
behäftade med sociala, ideologiska, ekonomiska och 
politiska betydelser.

Ibland när forskare har studerat frågor om brott el
ler kontinuitet i ett samhälle, så kan de ha sett att for
merna på den byggda miljön har sett likartad ut under 
en lång tid, och därmed tolkat utvecklingen i termer av 
en kontinuitet. Sådana tankeled kan vara missledande. 
Jag har i en tidigare text nämnt att man inte kan likstäl
la en äldre järnåldersby med en medeltida by, eftersom 
byn inte kan ses som en självständig enhet, en form som 
varit oberoende av tid och rum och sitt sammanhang 
(Schmidt Sabo 2001d, s. 58). Under äldre järnåldern då 
ännu inga städer fanns, ingen struktur av statlig karak
tär och ingen kristen ideologi, då hade inte byarna dessa 
fenomen att relatera sig till och interagera med. Bara för 
att vi kan tycka oss känna igen en byform som också 
senare känns igen i de medeltida byarna, betyder det 
inte att vi kan se hur de här byarna var integrerade i 
samhället. En järnåldersby måste relateras till sin egen 
tidsperiods olika strukturer för att dess innebörd ska

förstås, - ”först när relationerna och sammanhangen 
mellan elementen blottlagts, kan man förstå både helhe
ten och de enskilda delarna”. Att det funnits byar före 
den medeltida bybildningen betyder således inte att de 
alla kan likställas, by som by. En äldre järnåldersby 
måste tillskrivas en annan mening och en annan funk
tion, än den roll en by hade under medeltiden eftersom 
de var involverade i olika samhällstrukturer.

Dodgshon är kritisk till dem som ser landskapet 
endast som en serie “ögonblickshändelser”. Han me
nar att man med en sådan syn förlorar förståelsen för 
den historiska processen, varigenom betydelser och 
konsekvenser av beslut blir förankrade och ackumule
rade i den rumsliga geografin (Dodgshon 1998, s. 134, 
164f). Den italienska historikern Emilio Sereni talar i 
sin bok om det medeltida italienska landskapet om 
“the law of inertia”, dvs. tröghetens lag. Under de oro
liga 1100- och 1200-talen i Toscana anlades många 
små befästa byar högt uppe på bergskullar i en bebyg
gelseform som allmänt kallas för “incastallamenti”. 
Dessa byar var kostsamma investeringar vid anläggan
det, särskilt som de flesta byggdes upp i sten, men vid 
den tiden ansågs de svara väl på kravet av försvar. 
Hela odlingslandskapet med sina naturtillgångar, oli
ka markslag, gränser etc., formades naturligtvis också 
av hur bebyggelsen organiserades och hur ägoförhål
landena såg ut. Men långt efter det att farorna som 
hade orsakat flytten upp till bergen hade upphört, 
fanns organisations- och bebyggelseformen kvar i 
landskapet. Vissa av dessa byar beboddes långt fram i 
tiden, trots att det fortifikatoriska läget egentligen inte 
efterfrågades längre (Sereni 1997, s. 32ff, 63).

Det är således viktigt att relatera en form till den 
eller de strukturer den ingår i, och att även analysera 
funktionen hos det studerade fenomenet. När struktu
rer förändras kan det vara den fysiska formen som 
ändras, det kan också vara strukturen och de samman
hang den är länkad till, eller så är det funktionen som 
byts ut eller ändrar karaktär.

En strukturs sammanfogbarhet med andra struktu
rer är också en betydelsefull egenskap hos en struktur,
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eftersom den på avgörande punkter styr dess dynamik 
och flexibilitet. Jag tanker särskilt på sammanfogbar- 
heten med de nya institutionerna och strukturerna 
kyrka, kungamakt, stat och städer, som vann insteg i 
det medeltida samhället och som medförde nya värde
ringar, nya sociala positionsmöjligheter, ny kontroll- 
och maktutövning mm. Den historiska byn som struk
tur var lätt fogbar med dessa institutioner. I samband 
med att byarna länkades till dessa strukturer, blev by
arna i vissa avseenden sega och tröga till sin karaktär 
på grund av att deras form, struktur och funktion blev 
beroende av fler faktorer än de rent agrara. Jag vill 
därför rikta uppmärksamheten på att samhällsföränd
ringar och skeenden inte bara handlar om att vissa de
lar av ett samhälle eller delar av strukturer byts ut och 
ersätts med något nytt. Avgörande är också ifall län
karna och relationerna mellan de redan existerande 
delarna ändras. Observera denna skillnad! Länkarna 
eller relationerna mellan delarna i strukturer har i vis
sa fall t.o.m. varit mer flexibla och utbytbara, än möj
ligheterna att byta ut delarna (jfr med resonemang i 
Schmidt Sabo 2001d, s. 59f).

Detta för oss in på diskussionen om hur länkarna 
och relationerna kan se ut mellan delarna i en struktur 
och mellan flera strukturer. Författaren och beteende
forskaren Arthur Koestler talar om samhällen som 
uppbyggda av olika strukturerade sociala hierarkier. 
Han definierar översiktligt ordet hierarki som det sätt 
varpå ”delar” relaterar sig till varandra och till större 
”helheter” (jämför med definitionen på struktur). Han 
menar att den sociala organisationen i ett samhälle all
tid är ordnad hierarkiskt, dvs. med delar som relaterar 
sig inbördes till varandra, men också till större helhe
ter. Han har myntat begreppet ”bolon” (från grekis
kan holos, dvs. helhet och suffixet -on i betydelsen del) 
som han använder på de fenomen och relationer som 
bygger upp de sociala hierarkierna. Holonerna är 
både delar och helheter, inte det ena eller andra utan 
både och (Koestler 1967, s. 48ff). De enskilda holo
nerna kan ingå i flera olika hierarkier samtidigt och ha 
olika positioner i dem, vilket medför att varje holon 
har möjligheter att agera utifrån flera sociala strategier 
beroende på positionen inom strukturerna.

Han diskuterar särskilt två slags hierarkiska struk
turer som kan finnas parallellt i tid och rum. Egentli
gen är de bara tankesystem. Ingen verklighet fungerar 
uteslutande på det ena eller andra sättet, utan genom 
olika blandformer, men det finns ändå delar av Koest- 
lers resonemang som kan användas för att belysa hur 
olika delar av strukturer kan förändras, fogas sam
man, ingå i nya relationer och därmed få nya betydel
ser.

Den strukturella hierarkin definierar han som helheter 
där de underordnade enheterna, holonerna, ingår och 
samtidigt utgör den överordnade strukturen (fig. 21a). 
Saknas de underordnade enheterna så existerar inte 
den överordnade helheten. I denna typ av struktur är 
hierarkin inte så tydlig eftersom relationerna mellan 
delarna och helheten är flytande och föränderlig. Den 
är inte fast rangordnad enligt ett visst mönster som i 
en kontrollhierarki (a.a., s. 59f). Inom psykologin an
vänds detta synsätt på familjen (se Minuchin & Fish
man 1990, s. 27ff).

I en kontrollhierarki däremot, styr de överordnade 
helheterna de underordnade, men utgörs inte av dem, 
dvs. de kan existera oavsett de underordnade delarna. 
För denna hierarki använder Koestler ett s.k. träddia
gram, som han menar visualiserar både strukturen i 
hierarkin och hur delarna är relaterade till varandra. I 
denna typ av hierarki förutsätter han att maktutövan
det kommuniceras vertikalt, inte horisontellt mellan 
enheterna (Koestler 1967, s. 5Iff) (fig. 21b). Kontroll
hierarkierna har ansetts som mer dynamiska än de 
strukturella hierarkierna, eftersom det i dessa inte fod
ras någon fysisk närvaro mellan vare sig enheterna/de
larna eller mellan de skilda nivåerna, samt att även om 
innehållet i holonerna (t.ex. personerna) byts ut, så 
kan den hierarkiska strukturen ändå bestå (ref. till 
Plotkin 1994 i Linn 1998, s. 25).

Inom arkitekturämnet har jag sett Björn Linn an
vända begreppet holon då han bland annat diskuterar 
hur makten i en stad kan studeras (Linn 1998, s. 25). 
Att bara visa fram en kartbild över en stad med kvar
ter och gatunät, rådhus, skolor, kontor och bostäder, 
berättar inte hur de olika delarna relaterar sig till var
andra och hur staden fungerar. Det är först genom att 
tydliggöra de inbördes relationerna mellan delarna 
som man kan förstå en stad.

Figurerna ovan kan användas för att än mer bredda 
förståelsen för det komplicerade samspelet som struk
turerna i ett samhälle är involverade i. Det jag tycker 
är värdefullt i Koestlers resonemang är att han klargör 
att eftersom holonerna (i mitt fall t.ex. gården och
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Fig 21. I den s.k. strukturella hierarkin ingår de underordnade enhe
terna och utgör samtidigt den större övergripande helheten (a). I en 
s.k. kontrollhierarki utövar de överordnade enheterna någon form av 
kontroll över de underordnade enheterna, men utgörs inte av dessa 
(b). Efter Koestler 1967.

A “structural hierarchy" incorporates the subordinate units which si
multaneously constitute the larger overarching whole (a). In a "con
trol hierarchy" the superior units exert some form of control over the 
subordinate units, but these do not constitute the whole (b). After 
Koestler 1967.

byn) både är delar av större helheter och samtidigt är 
helheter i sig, så ingår de parallellt i flera sammanhang 
samtidigt där de har olika funktioner och positioner. 
Varje gård var en struktur som hade en specifik rela
tion till varje enskild invånare, på samma gång som 
gården i sin tur också var del av den större strukturen 
byn, och stod i ett helt annat förhållande till kyrkan

och kungamakten. Även i en samtid var strukturerna 
behäftade med olika betydelser och innebörder, bero
ende på hur relationerna såg ut till strukturerna som 
de var indragna i.

I ett avseende kan byn förstås som en strukturell 
hierarki. I det fallet är det byn som är den beskrivna 
helheten och i den ingår gårdarna, toften, bygatan och 
produktionen som delar (enligt Koestlers beskrivning 
skulle vi kalla dem för holoner). Samtidigt som de
larna ingår i byn är det också dem som utgör byn. Den 
fysiska närvaron mellan delarna finns där, och hierar
kin (relationerna) mellan delarna är inte rangordnad 
efter ett visst mönster, utan alla delar knyter an till var
andra och fyller en egen funktion. Om inte delarna 
fanns, fanns heller inte byn. I denna beskrivning 
poängteras således bystrukturernas (de olika delarnas) 
avhängighet av varandra.

I ett annat avseende kan byn och dess invånare pla
ceras in i en kontrollhierarkisk struktur, där byarna 
och byborna exempelvis ses underordnade förvaltare 
på förvaltningsgårdar (s.k. skudgårdar och ladugår
dar), vilka i sin tur är underställda markägarna. Nå
gon fysisk närvaro mellan de olika nivåerna i denna 
hierarki fodras inte. Förvaltarna kan utöva kontrollen 
och ha makt över de enskilda brukarna under sig, 
medan markägarna kan utöva kontroll över förvaltar
na. Maktutövandet kommuniceras i ett vertikalt led, 
alltid nedåt i hierarkin, inte uppåt. Här är det också 
tydligt att en förvaltningsgård inte utgjordes av de un
derställda gårdarna, lika lite som förvaltningsgårdar- 
na utgjorde markägarna.

I bymiljön kunde dessa två olika hierarkier finnas 
samtidigt och i flera blandformer. Inom varje hushåll 
exempelvis kunde det råda en kontrollhierarkisk struk
tur mellan de olika individerna, där husbonden stod 
över bondfrun som i sin tur var överordnad tjänstefolk 
och inhyses personer. Samtidigt kan man placera in hus
hållen i en strukturell hierarki där hushållets medlem
mar med skiftande relationer till varandra, uppfattas 
som ömsesidigt beroende av varandra, tillsammans ut
görande hushållet. Eftersom man hade olika positioner
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inom strukturerna kunde varje individ agera utifrån 
flera sociala strategier.

Hur man uppfattar en strukturs tröghet och/eller 
dynamik beror även på i vilket skede man studerar 
strukturen. Det finns en tröghet i samband med nya 
strukturers tillkomst, en tröghet vid deras förändring 
och även vid deras upphörande, likaväl som struktu
rer också genomgår perioder med mer eller mindre 
dynamik.

Initialt kan en ny struktur uppfattas positivt, något 
som man satsar energi och kapital på och som genere
rar nya möjligheter. Men ju mer anpassad en struktur 
är till de rådande förhållandena, ju mer bunden, speci
aliserad och ändamålsenlig blir den. Nyinvesteringar i 
exempelvis agrar produktion, ger alltid mest fördelar 
strax efter ett kostsamt initialt skede. Men ju mer ti
den går når utkomsten av investeringarna en nivåtopp, 
varefter de inte längre genererar lika mycket ny kraft 
och energi tillbaka till samhället (Sahlins 1977, s, 221; 
Dodgshon 1998, s. 35, 108). Detta betyder att ju mer 
anpassad en struktur är, desto mindre anpassningsbar 
är den. På sikt innebär det att anpassningen blir en 
källa till tröghet, eftersom mycket satsat kapital står 
på spel vid en eventuell förändring.

En omläggning av jordbruket och införandet av 
nya ”tekniska komplex” (Myrdals begrepp) likt dem

som infördes i samband med de historiska byarnas 
grundläggning, krävde många förutsättningar. Det 
fodrades en adaption, en receptivitet, en vilja, en bered
skap för att introducera nya rutiner och en kapitalsats
ning på nyinvesteringarna (Myrdal 1989, s. 37ff, 1999, 
s. 17,30). Införandet av dessa nya brukningssätt krävde 
att tidigare produktionsstrukturer övergavs. Detta mås
te ha inneburit någon form av kapitalförstöring efter
som man säkert redan hade system för den agrara pro
duktionen. Landskapet med dess gränser, markslag etc. 
var redan kodat och anpassat till en viss produktions
struktur som man nu avvecklade och bytte ut. I bykollek
tiven formades sedan arbetet inför varje ny situation, 
vilket ledde till en allt starkare anpassning och mindre 
flexibilitet. Under loppet av medeltiden ökade komp
lexiteten mellan byns olika strukturer eftersom anpass
ningen även kom till utryck i samspelet strukturerna 
emellan.

Metoden att se byarna som strukturer och att un
dersöka de strukturella sambanden de var involverade 
i, klargör att förändringar inte skedde i ett friktions
fritt rum, men i ett samspel mellan olika aktörer, ge
nom påverkan av historien med redan givna förutsätt
ningar, av rummets strategiska möjligheter, strukturer
nas relationer till varandra och deras benägenhet att 
stå emot eller tillmötesgå förändringar.
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Summary
The dynamics of village structures
This text examines the impact of the establishment of 
villages on medieval society, elucidating their impor
tance in society. To arrive at a better understanding of 
the meaning of the villages and their shifting roles 
during different periods, the villages were placed in 
their socio-cultural, political and economic contexts. 
In the study the village was considered as a structure, 
created in interaction with other contemporary 
processes. By examining how the villages were ordered 
by means of their inner social and spatial structures, 
and by analysing the structural relationships between 
these different elements, I show some of the reciprocal 
connections that existed between the farms, the inha
bitants and the villages.

The geographical basis for the study consisted of 
twenty villages that lay in the vicinity of, or were affec
ted by the expansion of the West Coast Line through 
western Scania. One of the characteristics of the histo
rical settlements in the area was their nucleation and 
localization close to rivers and streams. Complemen
tary to the archaeological evidences, written sources 
and cadastral maps were employed in the study.

A central reference in the study is Anthony 
Giddens’s theory of structuration - the way daily life 
and the social practices are formed by repetitive ac
tions, and how these actions create structures. I also 
used Robert Dodgshon’s theories of the relationships 
between structures and spaces, and Henri Lefebvre’s 
theories about the ways spaces can be created. I ended 
up with the conclusion that space has a strategic func
tion in every society, because, irrespective of its dimen
sions, space and the built environment can be used to 
structure people’s actions, relations, habits and routi
nes. Since space possesses these qualities and characte
ristics, its no surprise that space is intimately involved 
in the strategies which societies create to handle their 
stability and changeability. To fully understand the 
notion of space one has to study its form, its structure 
(the context of which it is part) and its function.

In the study structure was understood as the mutu
al relationships between different elements (parts) that

rnas dynamik

together form a whole, i.e. the way a whole is cons
tructed by its elements. One can also say that a struc
ture is the inner construction that appears when one 
looks at every single element in relation to a whole. If 
one studies structures, then single elements should not 
be analysed isolated from other elements. Not until 
the connections and relationships between the ele
ments are uncovered is it possible to understand both 
the whole and the role of the different elements.

In the study I chose to examine the village and its 
different structures by looking at:

•• the village as a totality
• the social and spatial structures (parts) that made 

up the villages
• the interrelation between these parts and the total

ity (the village) i.e. how structures in the village in
teract and their relationships to the village as a 
whole.

The selected structures of the villages in the study 
were: the “toft” structure, the structure of the village 
green, the farm structure, the production structure and 
the village structure. These structures functioned both 
socially and spatially, which made it possible to exa
mine their form, structure and function.

To every single structure I addressed the same ques
tions: How was the toft (the village green, the farm, 
the production, the village) a structure? How was the 
structure involved in other structures? What was the 
function of the structures?

The toft structure
Spatially the toft was an enclosed area that belonged 
to every single farm. Socially the toft was delimited by 
many norms and rules, and it represented one of the 
most important structures that formed the village. The 
tofts could be used by the local landowners to attach 
subjects to them, as the tofts were the only areas in the 
villages where houses for living (farms) were allowed 
to be built. As tofts were structurally connected with
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the farms, the sizes of the tofts functioned as a ground 
for the estimation of taxes and charges. Because of this 
the toft structure was intertwined with administrative 
structures outside the village, which underpinned its 
stability. But the toft was also dynamic in the sense 
that its shape could change, it could be divided and 
fragmented into parts. Its structure underwent chan
ges as its spatial connection with the farms ceased over 
time, and its function as an institutionalized upholder 
of social relationships was no longer required.

The structure of the village green
The village green was the open space in the village cen
tre that all farms shared in common. Its function could 
be described as a chain that linked the tofts to the vil
lage they belonged to, since it was required that every 
toft should have a part of the village green. The village 
green was a collective territory that was involved in 
the daily practices of the villagers. The form of the 
greens varied, but their significance as a public space 
and as a collective place in the villages, to which every 
single farm could relate, had long durability. This 
durability remained active even when its functions 
were extended and the village greens became sites for 
churches, churchyards, smithies or other communal 
phenomena.

The farm structure
The farm was a constitutive element for the villages 
since it was farms that made up the villages. The farm 
had an incorporative function and acted as both a so
cial and a spatial frame for the households. The sizes 
of the farms as production units varied, despite the 
fact that they were linked to the larger unit, the village. 
The farms formed the social spaces where the daily 
practices of the households took place. The house
holds were connected to each other through the com
mon work, through social and economic relations and 
through collective norms regulating life in the village. 
The farm structure was the result of a social structure 
and at the same time was the built environment that

had repercussions on the village inhabitants and struc
tured their daily life. The farm structured people soci
ally, spatially, economically and in juridical terms.

The production structure
Production was to a certain extent a social structure as 
its activities involved social practices and activities in
dividually and collectively, and to an extent also a spa
tial structure as production took place in specific pla
ces intended for agrarian production. Despite a spec
trum of different modes of production in the villages, 
with various communities and complicated landow
ning systems, the production structure was arranged 
to make the agrarian production profitable.

The village structure
The village structure was interpreted from dual perspec
tives. In the first, the village was the studied object and 
the elements that built up the village were analysed. Se
condly the village structure also alluded to the structure 
which many villages formed together in the society. Sin
ce the villages were involved in several spatialities, they 
were also embraced by several contexts of time. The vil
lage as a structure was formed by both short-term and 
long-term structures. Since the villages were shaped ai
ming at a link between the farms, the tofts, the village 
greens, the production, and the village, villages became 
an incorporating instrument through which people and 
production could be ordered and controlled.

By considering the village, the toft, the farm, the pro
duction and the village green as structures, I was forced 
to widen my understanding of the different roles the vil
lages played in the formation of medieval society. The 
method of examining the structural contexts that the 
villages were involved in made it clear that changes did 
not occur in a space without friction. Changes took pla
ce in interplay between different agents, through the in
fluence of the given prerequisites of history, through the 
strategic possibilities of space and through the relation
ships between the structures, and their readiness to 
withstand or to adapt to changes.
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perspektiv så anar man, trots ett många ganger fåtaligt och fragmentariskt arkeologiskt undersökt

material, ett varierande relationsmonster i ett komplext för- och tidighistoriskt samhälle, dvs. olika

sorters samhällsstrukturer i ett och samma område.



Nathalie Becker

Då man diskuterar samhällsstruktur har man ofta talat 
om centra, centralplatser, centralorter och centralfunk
tioner (ofta utan närmare definition; jfr Fabech 1997, s. 
146f), men mer sällan om vad som är relevant att stude
ra för att kunna närma sig en välgrundad uppfattning 
om äldre tiders samhällsstruktur. Det är först på de allra 
senaste åren som frågeställningen gjorts explicit (t.ex. 
Näsman 1998), men enstaka äldre undantag finns för
visso. Då projektet ”Den tidiga urbaniseringens konse
kvenser för nutida planering”, mer känt som ”Medel
tidsstaden” igångsattes på 1970-talet, så var man visser
ligen bunden till ett källmaterial som definierades uti
från traditionella, rättshistoriska parametrar, men det 
gjordes ändå försök att hitta nya definitioner för urba
nisering, bl.a. genom att studera vad man ansåg vara 
monofunktionella centra. Vissa sökvägar visade sig där 
vara blindspår, men det väsentliga är att insikten väck
tes hos många att begrepp som central och urban kunde 
ses i många olika facetter. Ett sentida projekt som har 
tagit konsekvensen av detta är ”Urbaniseringsprocesser 
i Västsverige” där avstampet tas i mellersta järnåldern 
och där såväl processer som funktioner och platser dis
kuteras i pluralis, och mer förutsättningslöst än vad 
som tidigare gjordes (Augustsson 2000).

Det finns under olika tider uppenbara centralplat
ser, t.ex. Uppåkra eller Lund där flera centralfunktio
ner samlats, men man måste också vara öppen för att 
platser med endast enstaka centralfunktioner har ut
gjort viktiga noder i landskapet. Fokuseringen inom 
senare års järnålders- och medeltidsarkeologi på aris
tokratiska miljöer, centralplatser, regional maktsam
ling och statsbildningsprocesser kan därför diversifie- 
ras betydligt. Det är detta perspektiv som här skall läg
gas på materialet från Västkustbanans undersökta lo
kaler från medeltiden, dvs. från den i inledningskapit
let definierade medeltiden, ca 600-1500 e.Kr.

För att kunna förstå det enskilda materialet måste 
man försöka relatera kunskapen om storgårdar, kunga- 
lev, köpingar och städer till kringliggande ”landsbygd”

i dess varierande former, enklast genom att undvika be
greppet omland och istället se de centrala orterna som 
del i ett landskap. Man måste också vara uppmärksam 
på att förändringar inom såväl ”centralorter” som 
”landsbygd” oftast är delar av en och samma process 
(jfr Schmidt Sabo i denna volym). Sammantaget skall 
jag koncentrera intresset till lättförflyttade informa
tionsbärare; artefakter och ekofakter. Åtskilligt kan 
även utvinnas ur det historiska källmaterialet liksom ur 
äldre kartmaterial och terrängstudier. Det är med dessa 
källor som bas jag skall söka pröva heterarkibegreppet i 
en centrum-områdesstudie över västra Skåne.

Strukturer eller perspektiv?

Om man fördjupar sig i bebyggelsearkeologisk praxis 
för att studera hur man har försökt arbeta med frågor 
rörande samhällelig komplexitet, finner man genast 
att det sedan länge har strävats efter att ranka fältdata 
i hierarkiska system. Man har sökt efter de ytmässigt 
stora boplatserna, med monumentala anläggningar 
och/eller iögonfallande fyndmaterial. Dessa har ran
kats som överställda de mindre, mer vardagliga loka
lerna, i tre eller ännu fler nivåer, och har sedan under
kastats en ”nearest-neighbour-analysis” för att på så 
sätt kunna avgränsa politiska territorier.

I senare års forskning ligger intresset istället på 
synkrona studier av den politiska ekonomin. Detta 
innefattar t.ex. studier av specialiserad produktion, 
s.k. värdeproduktion, av statusmarkörer, av jämlik
het/ojämlikhet och en diversifiering av 1970-talets 
centrum/periferibegrepp; man ser numera periferierna 
(omlandet) som en part i ett utbyte som har en egen 
dynamik och expansionskraft, grundat i ett dialektiskt 
förhållande mellan strävan efter/motstånd mot kon
troll och ett ömsesidigt beroende.

Man utgår också från att allt utbyte sker inom mer 
eller mindre öppna system. Begrepp som antyder av
gränsad homogenitet, t.ex. stat, region, etnisk grupp
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etc. återgår på en idémässig diskurs inom nationalsta
ternas ramverk, vilken har fått varierande etiketter 
under olika perioder, t.ex. kulturkretslära eller funk- 
tionalism, men som i vår tid upplevs som alltmer pro
blematiska.

Det ensidiga hierarkitänkandet i statiska pyrami- 
dala samhällsmodeller, som hittills har präglat bebyg
gelsearkeologin, börjar nu övergå till ett intresse för 
relationer mellan enheter utan inbördes rankning, el
ler mellan enheter som kan rankas på flera olika sätt. 
Ett nytt begrepp heterarki har därmed kommit att in
troduceras.

Detta innebär inte att man förnekar förekomsten 
av centrumfunktioner; hierarkier är specialfall inom 
ett heterarkiskt studiefält. Snarare ges hierarkierna en 
mer dynamisk framtoning där man t.ex. laborerar 
med centrumområden istället för centralplatser. Funk
tionerna finns där, men är spridda i landskapet. Detta 
bör vara en fruktbar modell att pröva i det relativt 
starkt urbaniserade västra Skåne. Låt oss börja med 
att titta lite närmare på hur begreppen har använts i 
forskningen.

Hierarkibegreppet
Boplatshierarkisering har varit ett gängse arbetssätt 
inom bebyggelsearkeologin under ca fem decennier, 
och även under 1990-talet har tanken på pyramidala 
samhällsmodeller givits stort utrymme - inte minst i 
dansk forskning.

En utgångspunkt för det hierarkiska perspektivet 
på arkeologiska bebyggelsedata ligger så långt bak i 
tiden som i början av 1930-talet, med geografen 
Christallers centralplatsteori (1933). Denna försökte 
förklara boplatsers lokalisering i förhållande till gods
transport. I en geografisk kontext med ett öppet, 
jämnt slättlandskap kommer lägre rankade boplatser 
att fördela sig helt jämnt i ett hexagonalt mönster 
kring enstaka, likaledes jämnt fördelade, centralorter. 
Modellen kan ha sin attraktion och kan t.o.m. tyckas 
stämma relativt väl med reella förhållanden, som t.ex. 
i fallet med sydvästra Skånes hög- och senmedeltida

agrarbebyggelser och sockencentra, men den medför 
också latenta problem. Således förutsätter den att all 
samhällelig interaktion försiggår inom en enda struk
tur och omöjliggör därigenom studiet av eventuella 
självständigt verkande, och geografiskt icke samman
fallande, kulturella subsystem.

En närbesläktad metod är den s.k. ”rank size 
analysis”, som tidigt fick arkeologisk tillämpning. Det 
kanske allra tidigaste exemplet, liksom ett av de mer 
kända, är Gordon Willey’s klassiska studie av Viru- 
dalen i Perus norra kustland (1953). Denna metod sik
tar oftast in sig på antalet manifesta byggnadsverk 
inom vad som yppfattas som hierarkiskt ordnade no
der i landskapet. Dess mesta tillämpning har ägt rum i 
studiet av skriftlösa kulturer, t.ex. på de amerikanska 
kontinenterna. Den skulle lämpa sig utmärkt väl för 
studiet av t.ex. Nordeuropas medeltida städer, men det 
fältet har till stor del definierats utifrån skriftligt käll
material, så någon konsekvent genomförd tillämpning 
har aldrig skett. I Norden finns emellertid ett likartat 
förhållningssätt inom neolitisk forskning rörande me
galitförekomster, liksom inom bronsålders- och (sär
skilt) järnåldersarkeologin. I det senare fallet gäller det 
naturligtvis främst storhögar. Således uppfattas platser 
som Jelling, Uppsala, Borre, Bertnem, Högom, m.fl. 
som högrankade bl.a. utifrån förekomsten av ett fler
tal storhögar. Materialet används emellertid ofta myc
ket konformt och en differentierande kritik har nyli
gen framförts av Terje Gansum; det visar sig att då 
gravfyllning, gravinnehåll, de gravlagdas kön etc. ana
lyseras så blir tolkningen att ett flertal olika status
strukturer kan utläsas ur ett material som tidigare sågs 
som enhetligt (Gansum 1997).

Bland de förklaringsmodeller som har lagts fram 
under senare decennier rörande samhällsstrukturer i 
framför allt förstatliga samhällen och tidiga stater 
finns även några som till synes kan verka vara ”egali- 
tära”, men som i själva verket baseras på en hierarkisk 
grundsyn. Dit hör bl.a. det av Aidan Southall (1956) 
lanserade begreppet ”den segmentära staten”. Det 
innebär att semi-autonoma politiska enheter hålls
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Fig. 1. Pyramidmodellen - ett första försök till att nivåindela boplats
material från yngre järnålder. En hierarkisering av bebyggelse i tre ni
våer: få lokaler med överregional betydelse, flera genomsnittligt rika 
miljöer och en bred bas av bebyggelser med spår endast efter pro
duktion av hushålls- och dagligvaror. Efter Fabech & Ringtved 1995, s. 
14.

The pyramid model - a first attempt to divide settlement site materi
al from the Late Iron Age into different levels. A hierarchization of 
settlement into three levels: few sites of supra-regional significance, 
several more settings of average wealth, and a broad base of settle
ments solely with traces of the production of household goods and 
everyday commodities. After Fabech & Ringtved 1995, p. 14
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samman av reella och/eller imaginära släktband, där 
inget enskilt segment tillåts dominera över de andra 
någon längre tid och där ständigt skiftande allianser 
mellan segmenten ger en instabil struktur. Modellen 
har sällan diskuterats i nordisk arkeologi, men skulle 
eventuellt kunna tillämpas på det yngsta förstatliga 
skedet i Sverige, där spelet mellan landskapsmenighe- 
ter och rivaliserande fursteätter med bas i respektive 
Östergötland, Västergötland och Uppland, skulle kun
na belysas.

Något yngre är Colin Renfrew’s ”peer polity inte
raction”-modell (Renfrew 1986), som också den en
dast skenbart är icke-hierarkisk. Den beskriver i själva 
verket centra i varandra angränsande hierarkier, sam
verkande på horisontell nivå för att småningom inte
greras i en hierarki på högre skalnivå.

Medan man i övriga världen oftast har använt hie
rarkiska modeller för att ranka bebyggelselämningar 
efter yta, antal byggnader etc., så har man i Norden 
hittills mest använt sig av artefaktkombinationer. Det 
är egentligen först under det senaste dryga decenniet 
som spår efter aristokratiskt präglad bebyggelse har 
kommit till användning (se t.ex. de olika bidragen i 
Callmer & Rosengren 1997).

Med avsikten att strukturera det arkeologiska materi
alet återupplivade Fabech och Ringtved pyramid
modellen på ett symposium 1992 (Fabech och Ringt
ved 1995). Modellen innebär att man utarbetar en so
cial och politisk indelning av de arkeologiska lokaler
na med hjälp av deras innehåll och funktion (fig. 1). I 
den breda basen på pyramiden återfinns de ordinära 
boplatserna. Den avsmalnande pyramidens mitt re
presenterar centralplatser med regional betydelse. Py
ramidens topp utgörs slutligen av samhällets elit, det 
vill säga en centralplats med överregional betydelse, 
där symboler för makt och prestige återfinns.

Uppdelningen kan tyckas statisk. Pyramidmodellen 
avspeglar endast en form för maktfördelning i samhäl
let - en delegerad makt - och kan inte användas för 
dennas relation till olika former av sanktionerad makt 
(jfr Hermansson 1998). Intrycket är att modellen sna
rast utgör en tillbakaprojicering i järnålder av en hög
medeltida struktur.

Fabech och Ringtved påpekar att modellen är ett för
sta steg till en analys av tidens politiska geografi (Fabech 
& Ringtved 1995, s. 14) och skall snarast ses som ett 
hjälpmedel, vilket de själva också visar i exemplet Gud- 
me. Modellen har dock använts frekvent som en bekväm
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struktur att placera in sitt arkeologiska material i, även 
om insikten att det finns alternativ inte är obekant (t.ex. 
Helgesson 2002, s. 19ff). Detta leder naturligt till svårig
heter med att placera in delar av källmaterialet i struktu- 

218 ren, och därmed till en inherent otydlighet (a.a., s. 14).
Däremot har modellen mer sällan använts som ett 

verktyg för en mer holistisk analys av samhällets socio- 
ekonomiska förhållanden där man söker förståelse för 
den regionala bebyggelsen, differentieringen i olika 
landskapstyper, och utvecklingen av olika maktförhål
landen i ett mer överordnat geografiskt och politiskt 
perspektiv. Rika miljöer tenderar att jämföras med 
varandra och dess förutsättningar - landskapet som 
helhet - glöms bort, med undantag för kustanknutna 
marknads-Zhandels platser och/eller hamnplatser som 
kopplas till centralplatserna i inlandet.

Fabechs och Ringtveds förslag att bygden var kon
stituerad enligt en regional bebyggelsedifferentiering 
implicerar en politisk överhöghet som utövas med mi
litära och/eller ekonomiska maktmedel. Hypotesen 
förutsätter att den enskilda enheten är placerad i land
skapet så att dess funktioner (resursmässigt, kommu
nikativt, religiöst, politiskt, militärt m.m.) maximeras 
och att de behov som enheten inte uppfyller tillgodo
ses av andra enheter i systemet.

Heterarkibegreppet
Inom amerikansk antropologi och arkeologi har man 
på senare år börjat experimentera med det ännu rela
tivt outvecklade heterarkibegreppet (Ehrenreich m.fl. 
1995). Här accentueras relationer mellan enheter som 
inte är inbördes rankade, eller vilka kan rankas på ett 
flertal olika vis (Crumley 1995, s. 3). Element som 
poängteras är flexibilitet, delegering och ständigt för
änderliga maktrelationer. På detta sätt undviker man 
de statiska pyramidala samhällsmodellerna. Mycket 
talar nämligen för att ojämlik interaktion kan vara be
tydligt mer komplex och även dynamisk än vad som 
framgår av det hittills gängse synsättet.

Gil J. Stein (1998) har presenterat en översikt över 
de teoretiska och metodologiska utvecklingarna som

har använts inom arkeologin för tidiga komplexa 
samhällen i den ”Gamla Världen” (komplexa samhäl
len här = en samlingsnamn på imperier, stater och höv- 
dingadömen). Stein menar att heterarki konceptet är 
användbart därför att: “The focus on dynamics, e.g., 
the flexibility of power relationships depending on so
cial context and time, is a very positive development 
because it has the potential to show us those places 
within a society where social change can originate. It 
provides a way for us to start developing models of 
internally generated social evolutionary change, rather 
than relying on factors such as trade, population 
growth, or environmental changes as the causal engi
nes of change in equilibrium-based social systems” 
(a.a., s. 7).

Han tillägger även att begreppet heterarki inte skall 
ses som en synonym för jämlikhet, och vidare att: 
”Heterarchy is not any single type of social structure 
but, rather, is a principle or even a perspective on soci
al organization” (a.a., s. 7).

Heterarki skall heller inte ersätta stam-hövdinga- 
döme-stat terminologin, som den har presenterats av 
Sahlins och Service (1960), utan snarare användas för 
att se annorlunda på dessa strukturer (Brumfiel 1995, 
s. 128). Kritiken mot sextiotalets evolutionistiska mo
dell har till stora delar bestått i att den inte förklarar 
forandringsprocesser, dvs. övergångarna mellan de 
samhälleliga stadierna. Ett heterarki-perspektiv skulle 
kunna avhjälpa något av denna brist.

Alternativet att angripa maktrelationer med hete- 
rarki-konceptet behåller hierarkibegreppets konflikt- 
baserade model av social organisation, men ifrågasät
ter uppfattningen av en fast social hierarki med en 
strikt nodalisering av landskapet som den avgörande 
och mest utpräglade komponenten. I Sverige kan man 
se vissa beröringspunkter med s.k. centrumområdes- 
forskning.

Centrumområdes-modellen
När man talar om centralplatser avses generellt en 
plats där en eller flera sociala funktioner har samlats
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så att platsen har utgjort en regions centrum. För att 
skaffa sig en uppfattning om ett centrums betydelse så 
gäller det både att studera platsens komplexitet, dvs. 
antalet olika funktioner, och funktionernas relativa 
omfattning. Av största vikt är också att bilda sig en 
uppfattning om platsens relation till omgivande terri
torium. Olika forskare har närmat sig problemet på 
något skiljaktiga sätt.

Dick Harrison har valt begreppen centripetalitet 
och centrifugalitet (han betonar dock att begreppen i 
sig är historiskt relativa begrepp) för att beskriva de 
olika urbaniseringsstrukturerna, där centripetalitet 
innebär att omlandet dras inåt mot centralorten och 
där följaktligen centrifugalitet innebär den motsatta 
strukturen (Harrison 1997, s.26). Omlandets olika 
betydelse och omfattning för en orts existens ligger 
som grund för såväl historiska som nutida städers till
blivelse och fortlevnad. Harrison understryker att det 
inte är ovanligt att städer grundade, och fortfarande 
grundar, sitt välstånd och sin betydelse på internatio
nell handel utan någon motsvarande territoriell hier- 
karisering av ett underlydande omland.

I en genomgång av Europas stadsutveckling har 
Hohenberg och Lees tagit upp två urbana strukturer 
där centrumplatser utvecklar distinkta sfärer av ömse
sidig påverkan. Modellerna har kallats centralplats- 
systemet och nätverkssystemet. Även här är det skill
nader i omlandets roll som styr de olika modellerna. I 
centralplatssystemet har varje stad att göra med flera 
underordnade städer i sitt omland (Umland) och med 
ett större, mer komplext centrum. En stad i nätverks
systemet fungerar som en port för städerna i sitt regio
nala inland (Hinterland) och är länkad till ett större 
nätverk via sitt kustland (Foreland) (Hohenberg & 
Lees 1995, s. 47 ff, samt fig. 2.2., s. 63).

Det är också viktigt att poängtera ett centralområdes 
funktion som port ut ur och inte endast som port in i, 
dvs. ett uppsamlings- och distributionsterritorium för 
ett landskaps överskottsproduktion, antingen mellan 
olika regioner/centrumområden eller för fjärrhandel 
med mer långväga kontakter. Denna funktion torde ha

varit mer eller mindre centralt styrd, under yngre järnål
der av en storman och så småningom av en kung och 
slutligen av en stat. Som Axel Christophersen har påpe
kat: ”En grunnleggende forutsetning for en slik romlig 
eksensiv organisasjon av de politiske, økonomiske, 
kultiske (og rettslige?) sentrum funksjonene må være 
stabile dominansforhold og et kontinuerlig nærvær av 
et fysisk maktapparat. Som sådan bygger slike ”poly- 
sentriske regioner” på en type dominansrelas joner som 
på den ene siden gjorde det mulig å ha styring over stør
re territorielle enheter enn et enkelt bygdelag, men som 
på den annen side ikke var i besittelse av, og heller ikke 
hade aspirasjoner om ”overregional” territoriell kon
troll” (Christophersen & Nordeide 1994, s. 279).

Exempel på centrum-områdesforskning
En studie av ett centrum-område, eller centralplats- 
komplex, kan utföras på många sätt beroende på för
utsättningar och vilken disciplin som ställer frågorna. 
Här ges några exempel på studier som utgår både från 
enskilda forskare i arkeologi och historia, samt arbe
ten som utgår från forskningsprojekt emanerande 
både ur exploateringsundersökn i ngar och universi
tetsforskning, liksom från andra delar av världen. Här 
presenteras endast ett mycket litet urval, för att visa på 
just variation och potential i metodiken.

En av de ledande centralområdesteoretikerna inom 
svensk forskning är historikern Nils Blomkvist. Redan 
i hans avhandling om Kalmars uppkomst och äldsta 
utveckling skymtar detta perspektiv (Blomkvist 1979). 
I första bandet av Sundsvalls historia har han utveck
lat tänkandet i en artikel om förhistorien till hur 
Sundsvall blev stad (1996, s. 64-116). För att få en 
uppfattning om den förhistoriska strukturen har han 
tittat på var den yngre järnålderbebyggelsen låg bl.a. 
genom en monumentarkeologisk inventering av gra
var, runstenar och tidiga kyrkor. Även ”märkliga” 
fynd noterades, så som t.ex. en trädopfunt i Jellinge- 
stil, som tecken på innovationsbenägenhet. De natur
topografiska förutsättningarna klargjordes och även 
ortnamn beaktades.

219



Relationer i det medeltida landskapet

Redan tidigt i studien utkristalliserade sig en seg struk
tur som antydde att det länge hade funnits en rumslig 
kontinuitet vad gäller social dominans i Sundsvall- 
sområdet. Dagens stadslandskap ligger på landskapets 

220 mest förtätade järnåldersbygd. Blomqvist fortsätter 
med att gå in på identifieringen av en stad och går ige
nom de nödvändiga förutsättningarna för uppkom
sten av städer i allmänhet och Sundsvall i synnerhet. 
Sundsvalls förutsättningar för urbaniseringen angåen
de rörligt netto, omsättning, centralitet, arbetsfördel
ning och makt gås igenom med huvuduppgift att un
dersöka när och var dessa adekvata spår framträder, 
samt undersöka när, var och i vilken utsträckning des
sa faktorer börjar samspela i Medelpad. Medelpads 
ställning i det tidigmedeltida handelssystemet klar
görs, och sätts in dels i ett mellannorrländskt perspek
tiv, dels i förhållande till den svenska riksbildningen.

Läsaren får följa Sundsvallsområdets utveckling 
och förutsättningar från den yngre järnålderns stor
män genom dess fluktuationer av uppgång och stagna
tion, fram till Sundsvall stads grundläggning 1621. 
Det visade på en centrering av en social elit, men där 
alla de olika centralplatsfunktionerna, innan stads- 
grundandet, befanns spridda i ett territoriellt samman
hängande område (fig. 2).

Som en del i projektet ”Urbaniseringsprocesser i 
Västsverige" har arkeologen Lars Lundqvist (2000) 
sammanfattat järnålderns centra i Halland och Väster
götland. Arbetet fokuserar på hur aristokratiskt präg
lade miljöer växer fram under järnålder (ca 200-1200 
e.Kr.) med betoning på rumsliga förhållanden. Ambi
tionen är att försöka definiera olika boplatstyper och 
klarlägga hur dessa lokaliseras i landskapet, men även 
hur man lokaliserade olika centrala funktioner.

Lundqvist analyserar dels de två aristokratiskt 
präglade miljöerna i Varia och Slöinge, dels fem områ
den som representerar olika landskap med skilda ma
terialsituationer. Som komparativt material till elitens 
bosättningar används också undersökta agrara bebyg
gelser. De variabler som används till de fem omlands- 
studierna är det historiska materialet med redovisning

av 1500-1600-talens bebyggelse, järnålderns boplat
ser, gravar och indikationer på centralplatser. Den sist
nämnda kategorin omfattar förekomst av lösfynd, 
borgar, runstenar, kyrkor och ortnamn.

Studierna av de olika analysområdena visar hur 
huvudorternas lokalisering i landskapet förändras 
över tid. Järnålderns huvudgårdar förefaller ligga väl 
exponerade i landskapet och i direkt anknytning till 
kommunikativa knutpunkter, inte nödvändigtvis cent
ralt i jordbruksbygderna. Under sen vikingatid och ti
dig medeltid tenderar kungsgårdarna att ligga mer 
centrerade mot jordbruksbygden. Den omedelbara an
knytningen till rika järnåldersplatser saknas men finns 
oftast i dessa miljöers närhet. Karaktäristiskt för stä
derna är kopplingen till sjötransporter kombinerat 
med ett relativt ”starkt” agrart omland. I vissa fall 
finns indikationer på stormansmiljöer i anslutning till 
städerna. En tätare bebyggelse kan beläggas först från 
senmedeltid (Lundqvist 2000, s. 120).

Med dessa områdesstudier har Lundqvist exempli
fierat hur befintliga landskapsdata kan användas för 
att bygga upp översiktliga modeller över större land- 
skapsområden med hjälp av uppbyggnad av databaser 
och GIS-stöd (fig. 3).

Inom forskningsprojektet ”Arkeologiska studier 
kring Borgeby och Löddeköpinge” har Bengt Söder
berg och Fredrik Svanberg (1999 och 2000) genom
fört en omlandsstudie till den vikingatida ringborgen i 
Borgeby. Än så länge föreligger en omlandsstudie av 
Borgeby och Löddeköpinge i framför allt ett lokalt och 
regionalt perspektiv, men överregionala utblickar har 
också påbörjats. Kommande delprojekt inom forsk
ningsprogrammet kommer dock att ge Borgeby en än 
mer omfattande omlandsstudie, då även satt i ett över- 
regionalt sydskandinaviskt sammanhang (Svanberg & 
Söderberg 1999, s. 60 ff). Området Borgeby-Lödde- 
köpinge ligger också inom denna studies undersök
ningsområde.

Under drygt tre decennier har ett flertal arkeologiska 
undersökningar utförts i Löddeköpinge med omnejd, 
vilket har placerat området på både den nationella och
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Fig. 2. Kartor som visar koncentrationer av makt och ri
kedom som bildar ett återkommande mönster i Medel
pads historia och motsvaras idag av Storsundsvall. A) 
Utbredningskarta över storhögar ca. 300-600 e.Kr. vil
ket visar var den tidens stormän har haft sina gårdar. B) 
De 50 rikaste Medelpadsborna 1571. Efter Blomqvist 
1996, s. 72 & 114.

Maps showing concentrations of power and wealth 
forming a recurrent pattern in the history of Medelpad, 
corresponding to today's Greater Sundsvall. A) Distri
bution of large barrows c. 300-600 AD, showing 
where the magnates of the day had their farms. B) The 
50 richest inhabitants of Medelpad in 1571. After 
Blomqvist 1996, pp. 72 & 114.
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Fig. 3. Järnålderns centra i Halland och Västergötland. A.) De fem analy
sområdenas läge och förhållande till centralplatsindikerande fynd och ort
namn. B) Centralplatsindikationer i Ätradalsbygden d.v.s. Slöingeboplats- 
ens omland. Efter Lundqvist 2000, fig. 20, s. 70 & fig. 30, s. 87.

Iron Age centres in Halland and Västergötland. A.) The location of the five 
analysed areas and their relation to finds and place-names indicating 
central places. B) Indications of central places in the Ätradalen district, 
that is, the hinterland of the Slöinge site. After Lundqvist 2000, fig. 20, p. 
70 & fig. 30, p. 87.
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Fig. 4. Karta över Löddeköpinge- och Borgebyområdet i mellersta 
västra Skåne. Siffrorna markerar fyndplatser och observationer. Efter 
Svanberg & Söderberg 2000, karta 1, s. 327. r '

Map of the Löddeköpinge and Borgeby area in west 
central Skåne. The figures mark find spots and ,
observations. After Svanberg S Söderberg ,''
2000, map i, p. 327. . - -

internationella kartan som en nyckellokal, framför allt 
när det gäller frågor kring övergången från vikingatid 
till medeltid. I boken ”Porten till Skåne” har syftet 
framför allt varit att sammanställa de många arkeolo
giska undersökningsresultaten samt områdets övriga 
registrerade fornlämningar och fynd från perioden 
700-1200 e.Kr. till en problematiserad kulturhistorisk 
syntes. Svanberg och Söderberg har även satt utveck
lingen i Löddeköpinge och Borgeby i ett bredare kul
turhistoriskt perspektiv genom att studera förhållan
den och förändringar på en mer övergripande nivå där 
framför allt den nära relationen mellan västra Skåne 
och Själland lyfts fram. I samband med en mycket ge
digen och intressant diskussion av ”köpingeorternas”

historiska roll har dessutom ytterligare omlandsstu- 
dier utförts i förbindelse med just ”köpingeorterna”. 
Primärt diskuteras de vikingatida och medeltida skån
ska kustbygderna ur ett lokalt och regionalt, rumsligt 
och funktionellt perspektiv mot en historisk bakgrund 
där diskontinuerliga och i viss mån kontinuerliga drag 
betonas (Svanberg & Söderberg 2000).

Svanberg och Söderberg har med sin forskning 
bl.a. visat vikten och behovet av att gå tillbaka till äld
re arkeologiskt material som ej hunnit bearbetas, eller 
syntetiserats på alltför obearbetade grunder, för att se
dan kompletteras med ny kunskap och mer riktad 
forskning i syfte att erhålla nya intressanta perspektiv 
(fig- 4).
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Gudme på Fyn är en av Sydskandinaviens mest kända 
förhistoriska rikedomsmiljöer och intar en framträ
dande ställning i dansk arkeologi. Redan under första 
hälften av 1800-talet påträffades de första uppmärk
sammade skattfynden men det var först i början på 
1980-talet, i och med metalldetekterandet och ånyo 
stora mängder anmärkningsvärda matjordsfynd i och 
omkring Gudme, som forskningen om järnålderns 
struktur för området började ta form. I samband med 
en exploatering 1986 påträffades dessutom Lunde- 
borg som definierades som en hamn- och handelsplats 
som torde haft ett nära samband med Gudme. Ett 
samarbetsprojekt mellan olika museer och forskare 
satte 1988 ihop en samling gemensamma forsknings
mål för Gudme och östra Fyn. Projektet döptes till 
Gudme-Lundeborg projektet (Nielsen 1994, s. 16ff). 
En 6x4 km stor yta utsågs som primärt undersök
ningsområde. Referensområdet var 8x8 km stort och 
utgör därmed en av de första centrum- områdesstudi- 
erna i Sydskandinavien.

Ett av projektets mål var att undersöka Gudmeom- 
rådets omfattning och struktur under järnåldern. En 
sammanställning och kartläggning av alla kända arke
ologiska lokaler samt nyinventering efter okända ut
fördes. Även riktade arkeologiska utgrävningar ge
nomfördes i syfte att just fånga ett områdes utveckling 
och komplexitet. Flera gravfält fanns, både kända och 
delvis undersökta samt nyupptäckta som komplette- 
ringsundersöktes.

Området är onekligen mycket speciellt och har till
dragit sig mycket forskning vilket har resulterat i att 
Gudme-Lundeborg idag är det bäst belysta av Dan
marks centralplatskomplex (se t.ex. Nielsen, Rands
borg 8c Thrane [eds.] 1994; Fabech 8c Ringtved 1995; 
Jørgensen 1995; Fabech 1997). Ett omfattande bebyg
gelsekomplex har konstaterats vid Gudme med ett opti
mum vid 200-600 e.Kr, med ett samtida kringliggande 
begravningsområde (Møllegårdsmarken), en marknads
plats (Lundeborg) och inte minst en markant anhop
ning av prestigebetonade guldfynd i området. En ned
gång av den stora guldmängden noteras efter 600-talet,

ett generellt drag även för stora delar av övriga Euro
pa, men fina fynd från vikingatiden (bl.a. silverskatter 
och ryttarutrustning) avslöjar en fortsatt närvaro av 
en aristokrati. Även under medeltid intog Gudme en 
relativt framträdande position. Lars Jørgensen har 
t.ex. i sin forskning kommit fram till att det råder en 
hög grad av kontinuitet från järnålderns till högmedel
tidens maktcentra, där han bl.a. tar upp Gudme som 
exempel (Jørgensen 1995).

Forskningen kring Gudmeområdet har hittills mest 
varit koncentrerad till de förhistoriska perioderna och 
kanske mest fokuserat på de aristokratiskt mest ut
märkande platserna och föremålen. De många karte
rade kringliggande boplatserna har diskuterats mycket 
lite i sammanhanget och ingen riktad arkeologisk un
dersökning har utförts i omlandet, mer än av naturve
tenskaplig art (pollenstaplar för vegetationsrekon
struktion). Att Gudme har varit en centralplats av be
tydelse och intagit en mycket speciell funktion både i 
ett regionalt och överregionalt perspektiv under en 
lång tid har det redogjorts för i många hänseenden och 
därom råder det ingen tvekan.

Bebyggelsestruktur, befolkningsstudier, hantverk, 
kult och långväga, externa kontakter har legat i fokus. 
Men när det gäller platsens förankring i, och samspel 
med, sitt närmaste omland samt de interna kontakter
na, finns mer forskning att önska. Omlandsstudierna 
(och gravfältsunderökningar) har uppskattat omfatt
ningen av den kringliggande samtida bebyggelsen men 
inte gått in på dess roll och eventuella specialisering 
gentemot centralplatsen (fig. 5).

Även Ulf Näsman har använt sig av centrumområ- 
desbegreppet och diskuterar Gudmeområdet på Fyn i 
just dessa termer; han kallar det för ”et polycentrisk 
konglomerat af funktioner” (Näsman 1991, s. 171).

Av stor betydelse i detta sammanhang är det tvär
vetenskapliga perspektiv, med en viss tyngdpunkt i 
onomastisk forskning, som Stefan Brink har börjat ut
veckla på nordisk basis (t.ex. Brink 1996; 1998). I stäl
let för centrum-områden har Brink har valt att kalla det 
centralpiats-komplex. Hans syfte är att rekonstruera de
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Fig. 5. Karta över Gudmeområdet på sydöstra Fyn som visar fynd och 
lokaler från senare järnåldern (200-800 AD). De två zonerna visar det 
primära forskningsområdet samt referensområdet. Efter Nielsen 1994, 
fig. 1, s. 19.

Map of the Cudme area in south Fyn, showing finds and sites from 
the later part of the Iron Age (200-800 AD). The two zones show the 
primary research area and the reference area. After Nielsen 1994, 
fig. l,p. 19.
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territoriella och politiska strukturerna i Skandinavien i 
den period som föregår bildandet av de tre central
kungadömena och hur centralplatserna och central- 
platskomplexen har fungerat inom dessa politiska 
strukturer. Han använder sig där av alla de nya resulta
ten från forskningen om rikedomsmiljöer och monu
mentala miljöer och sammanställer dem med ortnamns- 
material och samtida nomenklatur för centralplatser 
och samhällsfunktioner. Brink visar att det går att spåra 
och rekonstruera central-platser - i olika sociala skikt - 
med en tvärvetenskaplig, bebyggelsehistorisk metod. 
Hans modell går ut på att det finns vissa ort- och plats
namn, kombinationer och s.k. namn-par som kan på
träffas vid ett centralplats-komplex kontext (fig. 6).

Utanför Europa har ett flertal studier genomförts 
vilka har absolut relevans för centralområdesdiskus- 
sionen - inte som direkta analogier, men som exempel 
på den stora variation som begreppet urbanisering kan 
uppvisa; den mediterrana-västasiatiska-centraleurope- 
iska staden kan inte i ljuset av denna mångfald ses som 
en norm, utan enbart som en variation bland många.

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet 
deltog Susan Keech McIntosh och Roderick J. McIn
tosh i ett stort fältarbete i Mali i Västafrika, ett forsk
ningsprojekt som för deras del bl.a. ledde fram till frå
gor som handlade om den tidiga urbaniseringsproces
sen. De ville visa att det var en fördom att tro att de 
tidigaste städerna i Västafrika hade sitt ursprung i an
ländandet av muslimska handelsmän från Nordafrika 
under 1200-talet, vilka skulle ha orsakat nödvändig sti
muli för en inhemsk ekonomisk omorganisation. Upp
giften var således att visa att det funnits en tidigare helt 
afrikansk fas av urbanisering, något som gick emot his
torikernas uppfattning (McIntosh & McIntosh 1993).

Nyckellokalen utgjordes av Jenné och Jenne-jeno 
som ligger i mellersta Niger-området i Mali (Jenne- 
jeno ligger ca 3 km nordväst om Jenné och betyder 
gamla Jenné). Området är mycket bördigt och hade 
tidigt stor ekonomisk betydelse då det låg i en viktig 
skärningspunkt för handelsutbyte mellan de södra 
skogsregionerna i västra Afrika och marknaderna från

A Central Place Complex 
A Model

"Niærdharstaf"

Fröberga
Karlabv

Sätuna

Ullaråker
Gillberga

FröslundaSmedby

Fig. 6. En modell av ett (representativt för mellersta Öst- 
sverige) centralplatskomplex indikerat av platsnamn. Ef
ter Brink 1996, fig. 2., s. 242.

A model of a complex of central places indicated by 
place-names (especially representing east central Swe
den). After Brink 1996, fig. 2, p. 242.

norra Afrika och Europa. Dessa handelsvägar nämns 
första gången 1447 i de historiska källorna. Enligt den 
lokala äldre muntliga traditionen skulle Jenné vara be
tydligt äldre och gå tillbaka till 700-talet. Förutom 
omfattande arkeologiska fältundersökningar av Jen
ne-jeno sattes redan initialt omlandet kring Jenne-jeno 
i fokus där arbetet kom att fokuseras på flygfotografe
ring (1100 km2), topografiska studier och ytrekognos- 
cering av fynd (33 ha) samt arkeologiska undersök
ningar på boplatslokaler (20% av det totalt påträffa
de). I sitt problem att identifiera urbaniseringen i det 
arkeologiska materialet valde McIntoshs att använda 
den s.k. ”rank-size rule” metoden. Man förhöll även 
boplatsernas storlek till mångfalden av artefakter.

Resultaten blev mycket goda. Insamlade invente
ringsdata överensstämde väl med de arkeologiska un
dersökningsresultaten, dvs. både omlandets bebyggelse 
och Jenne-jenos utveckling följde varandra, både vad
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Fig. 7. Diagram över de genom handel tillgäng
liga huvudresurserna för invånarna i Jenne- 
jeno, med en anvisning om avståndet från Jen- 
ne-jeno och närmaste kända källa. De koncen
triska cirklarna skildrar handelssfärerna för det 
omedelbara omlandet (0-50 km), mellanlig
gande marknads- och handelsplatserna (50- 
200 km) och fjärrhandelsplatserna (200 km). 
Efter McIntosh & McIntosh 1993, fig. 37.5, 
s.639.

Diagram of the main resources available th
rough trade to the inhabitants of Jenne-jeno, 
showing the distance from Jenne-jeno and the 
nearest known source. The concentric circles 
denote the trade spheres for the immediate 
hinterland (0-50 km), the intermediate mar
ket and trading sites (50-200 km) and the re
mote trading sites (200 km). After McIntosh & 
McIntosh 1993, fig. 37.5, p. 639.

Decorative

200 km

50 km

cattle/hides
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gällde utbredningsmaximum, komplexitet, specialise
ring och nedgång (under 1400-talet flyttas lokalen Jen
ne-jeno till platsen för Jenné).

Genom sin forskning kunde man konstatera att 
Jenne-jeno var ett tidigt inhemskt urbankomplex som 
utgjordes av en ytmässigt spridd struktur i en ansam
ling av sammanlagt 25 satellitlokaler, med olika spe
cialiseringar, men som räknades som en enhet. ”Cities 
without citadels” som McIntoshs valt att kalla feno
menet. Inhemsk handel var ett vitalt inslag i Jenne-je- 
nos utveckling. De väletablerade boplatshierarkierna i 
Jenne-jeno regionen ses som en manifestation av inte
gration av samhällen till ett formellt interregionalt 
ekonomiskt nätverk. Inom detta nätverk existerade 
troligen en livlig handel med lokala basvaror som kun
de utbytas mot andra önskade handelsvaror (fig. 7).

Exempel på andra varianter av centralområdes
modeller kan hämtas från södra och sydöstra Asien.

Tempelstaden sådan vi känner den från hinduiskt och 
buddhistiskt område kan sägas vara en mellanform 
mellan en hierarkiskt strukturerad bebyggelsebild och 
ett centralområde. Ett centralt citadellsområde, med 
förstäder, planerat utifrån kosmologiskt grundade fö
rebilder, omges på något avstånd av stora kloster- eller 
tempelkomplex, som satelliter (se fig. 8).

De senaste decenniernas forskningskoncentration 
på centralplatser, hamn- och handelsplatser samt stor
män och stadsbildning är ett fenomen som får anses 
tidstypiskt. Det var först för ca 15-20 år sedan som de 
arkeologiska undersökningarna började ge en mer dif
ferentierad bild av järnåldersbebyggelsen. Metallde- 
tekteringen har därvid spelat en stor roll i och med 
ytrekognosceringen och spåren efter speciellt handel 
och hantverk.

Ordet hierarki är oftast laddat med implicit pålag
da värderingar. Att förneka de hierarkiska systemen
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Fig. 8. Senake Bandaranayakes modell för den asiatiska tempel- och 
hovstaden. Till dessa funktionellt avgränsade sfärer skall också läggas 
ett system av "förstäder", öar av troligen oreglerad bebyggelse i mel
lanrummen mellan den geometriska stadsplanen och klostren (jfr 
t.ex. Bandaranayake 1994, fig.l :10). Bild: PGIAR, Colombo, efter Ban- 
daranayake 1987), pubi. med förf. tillstånd.

vore befängt, liksom hävdandet av ett egalitärt samhälls
system, och det är heller inte meningen. Med en ökande 
komplexitet av de förhistoriska samhällena så kan en 
stratifiering av platser utvecklas, med hänseende på akti
viteter allt från smått till stort, antingen som en högre 
nivå eller med olika spridda specialiserade funktioner. 
Det fruktbara torde då vara att nyttja den hierarkiska

Senake Bandaranayake's model of the Asian temple and court city. To 
these functionally demarcated spheres should also be added a system 
of "suburbs" islands of probably unregulated settlement in the spaces 
between the geometrical city plan and the monasteries (cf. e.g. Ban
daranayake 1994, fig. 1:10). Picture: PCIAR, Colombo, after Bandara
nayake 1987), published with the permission of the author.

forskningen och låta den kompletteras och problemati- 
seras av en bredare och mer nyanserad samhällsstruktur 
där just ”omlands”-förhållandena får spela en nyckel
roll. De ovan presenterade exemplen på centrum- områ
desstudier som tagits upp här är bara ett urval, vilka till
sammans utgör ett exempel på en av de ”nya” tenden
serna inom forskningen som berör samhällsstrukturer.
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Det västskånska landskapet

Efter denna inledning där teorier, begrepp och model
ler har gåtts igenom och exemplifierats är det dags att 
försöka konkretisera en eftersökning av centrum-om
råden i vårt undersökningsområde. Område, material 
och metod kommer här att presenteras innan ett därpå 
följande försök till GIS-analys görs.

Undersökningsområde
Det landskapsrum som jag kommer att röra mig inom 
utgår i första hand från det genomförda arkeologiska 
fältarbetet i och med anläggandet av dubbelspåret på 
järnvägen Västkustbanan. Därefter har utblickarna 
utanför detta linjeprojekt både fått styras av en för 
analysen nödvändig storlek på området och på vad 
som är praktiskt genomförbart för att rymmas inom 
föreliggande arbetes begränsade ram. Någon fast av- 
gränsning av landskapsrummet som kommer att dis
kuteras har inte gjorts närmare än till mellersta Väst- 
skåne, eftersom målet är att diskutera strukturella fö
reteelser och förändringar som varierar i tid och rum. 
Tidsrummet är dock begränsat till (den i inledningska
pitlet definierade) medeltiden, dvs. ca 600-1500 e.Kr.

Traditionellt delas det skånska landskapet in i 
skogsbygd, risbygd och slättbygd. Detta undersök
ningsområde är huvudsakligen beläget i den sydväst
skånska slättbygden med en mindre inmutning i ris
bygden i norr och i skogsbygden i anslutning till Sö
deråsen i öster (fig. 9). Det säger sig självt att de olika 
landskapstyperna medför olikartade villkor för den 
agrara ekonomin. Den dominerande slättbygdens 
jordmån består huvudsakligen av sandiga och leriga 
jordarter vilket ger åkermark av högsta klass. Land
skapet har också utsatts för hård uppodling vilken 
nådde sitt maximum omkring sekelskiftet 1900 (Gren 
1997, s. 75). Även om landskapet alltid har varit 
gynnsamt för odling så är dagens landskapsbild såle
des förhållandevis ny och går inte att jämställa med 
den som existerade för 1400—500 år sedan. Till exem
pel så är dagens landskap dränerat! Tidigare får man

Fig. 9. De huvudsakliga landskapstyperna i Skåne under 1700-talet. 
Skrafferat = skogsbygd, snedstreckat = risbygd, prickat = slättbygd. Ef
ter Söderberg 1997, fig. 8, s. 184.

The main landscape types in Skåne in the 18th century. Hatched = 
forest, slanting lines = scrub, dotted = plain. After Söderberg 1997, 
fig. 8, p. 184.

Fig. 10. En generell bild av bebyggelsens utbredning i Skåne under vi
kingatiden, baserad på utbredningen av arkeologiska fynd och olika 
typer av ortnamn. Efter Callmer 1991 och bearbetning av Svanberg & 
Söderberg 2000.

A general picture of the extent of settlement in Skåne during the Vi
king Age, based on the distribution of archaeological finds and diffe
rent types of place-names. After Callmer 1991, and the revision by 
Svanberg & Söderberg 2000.
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tänka sig att landskapet har varit mycket mer vattenbun
det med stora våtmarksområden som spelat stor roll för 
människans rumsuppfattning och landskapsnyttjande.

Demografiskt var undersökningsområdet ett av de 
230 mest bebyggelsetäta under vikingatiden. De tätt befol

kade områdena följer slättbygdens utbredning vilket 
också framgår av Johan Callmers generella bild över 
bebyggelsens utbredning under yngre järnålder (eller 
tidig medeltid, som vi kallar perioden här) (fig. 10).

Undersökningsområdet som ligger inom den rela
tivt väldefinierade naturgeografiska ”Sydvästskånska 
regionen” är också ett område som uppvisar stora kul
turella likheter med Själland under vikingatiden.

Material
De inom Västkustbanan undersökta platserna med 
medeltida datering utgör vårt utgångsmaterial och 
kommer i följande avsnitt att få en summarisk presen
tation (fig. 11). Förutom dessa så har även andra vikti
ga undersökningar ägt rum, utanför VKB-ramen, i un
dersökningsområdet vilkas innehåll och geografiska 
relation till VKB-lokalerna kommer att tas upp längre 
fram i analysen. Dessa resultat är nödvändiga att rela
tera till i ett försök att prova heterarki-perspektivet i 
en centrum-områdesstudie över västra Skåne. Men 
innan dess skall en sökning efter möjliga centrum-om
råden i undersökningsområdet göras. Den bygger på 
en upprättad databas där exempel på användning av 
information i GIS-miljö kommer att prövas. Angående 
databasen, och vilken information som tagits med, se 
en mer utförlig presentation nedan.

De inom Västkusbanan berörda platserna är föl
jande;

Raus: Undersökningarna berörde ett åkerstycke 
väster om byn, med namnet ”Toften”. Boplatsmateria
let som påträffades daterades emellertid från tidigneo- 
litikum till äldre romersk järnålder. Det enda inslaget 
från äldsta medeltid var metallfynd som påträffades 
vid metalldetekteringen av ett lager. Fyndet bestod av 
ett urnesspänne, en sölja och ett bleck, samtliga av 
brons (CU-legering) (Omfors 1999).

Pålstorp: Här påverkades utkanten av två historiskt 
kända gårdslägen, nr 7 och 8. Undersökningen kom 
endast att påvisa en sen etablering av bebyggelsen till 
1700-tal och detta representerar troligen en yngre ut
vidgning av bebyggelsen (Thomasson & Andersson 
1996, s. 93ff).

Rya: Gård nr 3 kom att beröras av de arkeologiska 
underökningarna. En bebyggelsekontinuitet från åt
minstone 1200-talet till mitten av 1700-talet kunde 
påvisas. Sammantaget undersöktes sex olika husstruk
turer inom gårdstomten fördelade på en äldre och en 
yngre fas i gårdens historia. Materialet visar även på 
att det har funnits en vikingatida aktivitet, även om 
någon gård inte har gått att lokalisera inom det under
sökta området (Mogren 1998).

Övre Glmnslöv: De arkeologiska undersökningar
na kom att beröra gård nr 8. Gårdens bebyggelseeta
blering kunde fastställas från och med 1200-talet då 
gården bestod av fyra hus och rännor som avgränsade 
odlingsytor. På 1300-talet nyttjades området till od
ling och bete för att sedan återetableras igen mellan 
1400 och 1650 då en ny gård med tre hus byggdes 
upp. Under 1650-1800 fortsatte gården att existera, 
nu med två vinkelställda byggnader och ett ensamlig- 
gande hus, möjligen ett gatehus. Fyndmaterialet var 
mycket sparsamt och bestod till största delen av kera
mik (Schmidt Sabo 2000).

Säby: Enligt det historiska kartmaterialet berördes 
gård nr 7, samt ett gatehus tillhörande Säby Ladugård. 
Undersökningsresultaten visade att gård 7 samt ytter
ligare en gård i byns västra ytterkant, ej känd i äldre 
historiskt kartmaterial, i stort kunde följas genom sen- 
och högmedeltid ned i tidigmedeltid och vikingatid.

Minst två gårdslägen fanns etablerade under vi
kingatiden vilket bestod av ett flertal östvästligt orien
terade långhus. Under 1100-talet kunde sedan två 
medeltida L-formade gårdar (stolpburna och tvåskep- 
piga), en utrustad med en svalgång, fastslås. Under 
1200-talet förflyttas den ena gården norrut och bestod 
då av två enskeppiga stolpburna hus. På 1600-1700- 
talen byter denna bebyggelsen karaktär från bondgård
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till gathus och flyttar tillbaka till platsen för de vikinga
tida husen, på den andra gården påträffades nu minst 
två överlagrande syllstensburna huslämningar. Fynd
materialet är förhållandevis litet och ordinärt i sin 
sammansättning (Kriig & Thomasson 1999a).

Häljarp: Här berördes ett område söder om den 
medeltida bytomten benämnt ”västra tofterna”. Två 
gårdslägen med ursprung i vikingatid/tidig medeltid kun
de följas, om än fragmentariskt, upp i den historiskt kän
da byetableringen (Toftåkrarna till gård nr 2 och nr 14 
enl. Storskifteskartan 1791). De senvikingatida och tidig
medeltida huvudbyggnaderna utgjordes av varianter på 
s.k. ”Trelleborgshus”. Det västra gårdsläget bestod av en 
L-formad gård med båsindelningar i ladugårds-Zstallde- 
len. Gårdarna har tolkats utgöra den sista förflyttningen 
av en vandrande bebyggelse. Fyndmaterialet utmärkte 
sig här utöver det vanliga med inslag av bronsfat, silver
beslag och mynt samt ett välbevarat fiskbens- och mak- 
rofossilmaterial (Kriig & Thomasson 1999b).

Kvärlöv: På västra delen av Kvärlövs inmarker på
träffades delar av en yngre järnåldersbosättning (SU 
11; Ericson 2000a) och öster om byn, i samfälld fä- 
ladsmark med Annelövs by, undersöktes en mindre 
vendeWvikingatida bebyggelse (SU 14:V; Ericson 
2000b). Vid den förstnämnda undersöktes två lång
hus, fyra grophus och två brunnar. I grophusens fynd
material finns vävtyngder och sländtrissor. Vid den se
nare undersöktes ett långhus, två grophus och en 
brunn. Rännkonstruktioner och ett tiotal vävtyngder i 
grophuset ansågs kunna kopplas till textilhantverk.

Dagstorp: omkring 500 m söder om den medeltida 
byn undersöktes delar av en boplats daterad till slutet 
av folkvandringtid till början av vikingatid. Dessa ut
gjordes av mer eller mindre undersökta delar till sju 
gårdar huvudsakligen bestående av långhus och grop
hus med tillhörande boplatsanläggningar. Fyndmateri
alen från samtliga dessa uppvisade en viss rikedoms- 
karaktär utöver det ”ordinära” och keramikmaterialet 
visar på ett främmande inslag, förmodligen av västliga 
kontakter (Becker 1999, Becker i manus, Brorsson 
denna volym). En gård, nr V, avvek i förhållande till de

övriga. Gården hade en mycket komplex struktur, med 
en varierad bebyggelse med en huvudbyggnad i två fa
ser med tillhörande mindre ekonomibyggnader av 
både stolp- och grophuskaraktär. Till gårdsstrukturen 
kunde även brunnar, ett par odlingsytor med årder
spår, och en ansamling av härdar och gropar föras. 
Även en väg/stig kunde anas från en byallmänning i 
norr genom gården och ner till ett förmodat vadställe 
över Välabäcken i söder. Till gården (och byn!) visade 
sig en omfattande och avancerad metallhantering vara 
kopplad. Även ekofaktmaterialet uppvisade ett intres
sant komplement (se vidare längre fram).

Särslöv: På gränsen till byns fäladsmark i sydost 
benämnt ”Sönnertoft” berördes ytterligare ett områ
de. Förutom en äldre järnåldersbebyggelse i västra de
len av undersökningsområdet kunde här ett gårdsläge 
från övergången vikingatid-tidig medeltid dokumente
ras. Gården omfattar fyra husbyggnader varav ett av
viker (hus 6) med sin annorlunda planlösning. Hus
konstruktionen kan möjligen vara utrustad med en ut- 
anpåliggande svalgång alternativt utskjutande tak, 
men diskussioner har även förts angående ett möjligt 
gårdskapell. Inget i fyndmaterialet utmärker sig an
märkningsvärt (Kriig & Thomasson 2000).

Metod
I följande avsnitt skall VKB-lokalernas kringliggande 
landskap behandlas, d.v.s. projektets undersökningar 
skall placeras in i ett regionalt landskapsmässigt sam
manhang. För att försöka fånga tidigare politiska, 
ekonomiska, funktionella och ideologiska samband 
bör perspektivet vara brett. Istället för att utgå från 
definierade enskilda objekt så bör olika sammanhang i 
landskapet analyseras. Metodvalet blir således det där 
kulturlandskapet bryts ned till olika strukturer som 
beskriver funktionella sammanhang mellan olika läm
ningar i landskapet, det landskapsarkeologiska (ang. 
metod se ff.a. Aston 1985; Andersson 1989).

För att få en överblick av fornlämningsbilden i om
rådet blev det nödvändigt att samla information i en 
databas vilket i sin tur ger möjlighet till användning
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Fig. 11. Kartutsnitt som visar VKB:s bansträckning med de undersök
ningsplatser som omnämns i texten markerade.

Map section showing the course of the West Coast Line, marking the 
excavation sites mentioned in the text.

och bearbetning av databasinformation i GIS-miljö. 
GIS (Geografiska Informationssystem) är ett effektivt 
sätt att hantera lägesbestämd information och ger om
fattande möjligheter till analyser tillsammans med
kombinationer av annan geografisk data. Ett arbets
verktyg som har utmärkta möjligheter att strukturera 
data för att användas för mer specifik problematise
ring av fornlämningsmiljöer i ett forskningssamman
hang (se t.ex. Lundqvist 2000; Lund 2003).
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I detta sammanhang vill jag rikta ett stort tack till Ka
rin Lund, systemförvaltare på UV Syd, som har varit 
”teknikern i navet” för att få allt att fungera från idé 
till praktisk tillämpning. Hon har varit tolken mellan 
den abstrakta tekniken och, i det här fallet, den mer 
konkreta arkeologin.

Kort om databasen
Grunden för databasen har fått utgöras av UV Syd:s 
uppdragsregister som i samband med Uppåkraprojektet 
”Samhällsstrukturer i Sydsverige under järnåldern” be
arbetades av Bengt Jacobsson till en hanterlig kunskaps
källa över det järnåldersmaterial (läs tidig medeltid!) 
som framkommit vid kontorets arkeologiska undersök
ningar mellan åren 1970 och 1996 (Jacobsson 2000). 
Databasen har sedan uppdaterats med undersökningar 
utförda t.o.m. 1999 och även kompletterats med rele
vant information från framför allt fornlämningsregist- 
ret. Tillägg av nödvändiga data angående depåfynd, gra
var, kyrkor/kapell, borgar, huvudgårdar, kungalev och 
runstenar har hämtats hos respektive specialarbeten av 
Styffe (1911), Hårdh (1976a), Andrén (1983), Ödman 
(1995), Karlsson (1998), Svanberg (1999), Wienberg: 
opublicerat arkivmaterial från LUHM och Thomasson: 
opublicerad databas i privat ägo.

Eftersom ambitionen i den här studien delvis går ut 
på att försöka finna agglomerationer av olika funktio
ner i landskapet, samt söka uppfatta samspelet dem 
emellan, så baseras informationsinsamlandet både på 
det samlade fornlämningsmaterialet och på sådant ma
terial som av tradition konstituerar centrum-miljöer. 
Förutom de ovan nämnda kategorierna ingår även 
fyndplatser och skattfynd för att söka stärka uppfån
gandet av viktiga förhistoriska noder i landskapet, samt 
kyrkor med utmärkande västverk och byar för att lika
ledes fånga den så småningom urbaniserade fastlagda 
landskapsorganisationen med de tidigmedeltida städer
na som naturliga centra. Det bör också påpekas i detta 
sammanhang att kyrkor och ädelmetallfynd från enskil
da utgrävningar i de medeltida städerna Helsingborg, 
Landskrona och Lund inte är beaktade.

När det gäller urval av parametrar som har valts för 
analysen kan det här vara på sin plats att ta upp de 
källkritiska aspekter som föreligger. Som tidigare 
nämndes så finns det vissa givna fornlämningsmaterial 
som på ett eller annat sätt ger uttryck för olika slags 
centrala funktioner, maktterritorialisering eller en so
cial elit. Men inom dessa kategorier har jag i vissa fall 
fått göra ett urval, eller snarare en prioritering, base
rad på en värdering av uppgifter och material, vilket 
går tillbaka till frågeställningen och vad syftet med 
uppgiften är. Som exempel kan kyrkorna nämnas där 
en specialregistrering gjordes.

Västra Skåne tillhör en av de mest sockentäta och 
därmed kyrkotäta delarna av landet. För att kunna 
nyttja kyrkan som en användbar parameter så har där
för ett urval gjorts. För att ha möjlighet att fånga spå
ren av tidiga stormän som är bland de första som ma
nifesterar anammandet av den nya trosuppfattningen 
vid kristendomens införande så har förekomsten av 
framför allt absid, västverk och patronatstillhörighet 
noterats, men även om kyrkan är bygd i kvadersten, 
har målningar eller ett extra stort långhus. Bland väst
verk har breda kvadratiska, rektangulära och runda 
torn prioriterats liksom förekomst av portal och em
por. Tidigt uppförda västtorn förknippas med lokala 
stormän eller kyrkans status, vilket faller tillbaka på 
ägostrukturen. Framför allt är det de breda västtornen 
som förknippas med världsliga storjordägare, medan 
mindre, smalare torn, där ett kyrkligt inflytande kan 
spåras, är mer vanligt förekommande (Anglert 1995, 
s. 52). Vad gäller absiden så fick de flesta romanska 
kyrkorna i Skåne en absid även om det långt ifrån var 
en självklarhet i tidens kyrkobyggande. Jes Wienberg 
har i en artikel diskuterat absidens betydelse, varför 
den uppfördes i vissa kyrkor och inte i andra. Wien
berg lägger fram en ny hypotes om absiden som sym
bol på biskopens överhöghet i kombination med ett 
ekonomiskt perspektiv (Wienberg 1997, s. 7 f).

Vad gäller ortnamn så skulle naturligtvis dessa ock
så varit önskvärda att ha med i en sådan här analys. 
Att lägga in dessa uppgifter i databasen ansågs dock
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inte vara möjligt av tidsmässiga skäl. Ortnamn kom
mer dock att användas selektivt i diskussionerna av de 
analyserade centrumområdena.

Det kan även vara på sin plats att påpeka att de upp
gifter som matats in i databasen tillsammans utgör ett 
arbetsredskap, ett sökverktyg. Varje enskild uppgift 
kanske inte alltid kommer till konkret användning i 
slutänden. Förekomsten är visserligen viktig men ibland 
är det innehållet i förekomsten som gör platsen spe
ciell i kombination med andra uppgifter. Bland annat 
så kan textinnehållet i en runrad vara av speciellt in
tresse utöver själva förekomsten av runstenen, liksom 
fyndkombinationen i ett depåfynd eller förekomsten 
av en speciell typ av gravform på ett gravfält. För någ
ra depåfynd som påträffats längre tillbaka, finns ingen 
fyndplats angiven mer än till byn eller socknen. För att 
kunna använda förekomsten så har jag i dessa fall valt 
att låta fyndet representeras av en punkt som placerats 
vid sockenkyrkan.

Uppgiften om boplatser utgår till största delen från 
sådana platser som varit föremål för arkeologisk un
dersökning eller ytlokaliserade dito från fornminnes
inventeringen. Förutom att vi vet att ytinventerade 
järnåldersboplatser är svåridentifierade så är de också 
sällan kronologiskt skiktade. För att kunna datera en 
boplats till yngre järnålder/tidig medeltid så krävs det 
antingen ytfynd av en ledartefakt eller en provunder
sökning. Dessutom så är de undersökta boplatserna 
styrda av exploatering (eller i sällsynta fall av forsk
ning) och representerar inte den faktiska demografin 
under den aktuella tidsperioden. Boplatserna kommer 
därför mer att utgöra ett slags ”bonus” av kunskap till 
de områden som de befinner sig i. Men även här är det 
naturligtvis innehållet som avgör graden av intresse i 
kombination med övriga uppgifter.

Emedan undersökningsområdet utgörs av mellers
ta Västskåne så har databasen av registreringspraktis- 
ka skäl geografiskt fått omfatta den moderna adminis- 
trationsenheten kommunerna. I detta fallet valdes de 
för Västkustbanan berörda, eller angränsande kom
munerna; Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Kävlinge,

Typ Antal

Boplats 62

Borg (äldre) 4

Borg (yngre) 21

Bytomt 396

Depåfynd 6

Depåfynd (-980) 12

Depåfynd (981-1040) 11

Depåfynd (1041 —) 5

Fyndplats 8

Grav 5

Gravfält 4

Hamn 2

Huvudgård 20

Kapell 11

Kungalev 6

Kungsgård 2

Kyrka 103

Lösfynd 2

Runinskrift 7

Runsten 20

"Skatt” 8

Summa 715

Tabell 1. Tabell som visar anta- 
let poster för respektive kategori 
som registrerats i databasen.

Number of items in each cate
gory registered in the database.
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The investigation area consists of west central Skåne, comprising the 
municipalities of Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Kävlinge, Landskro
na, Lomma, Lund, Staffanstorp and Svalöv, which were all affected 
by or adjacent to the construction of the West Coast Line.

Fig. 12. Undersökningsområdet utgörs av mellersta Västskåne och 
omfattas av kommunerna Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Kävlinge, 
Landskrona, Lomma, Lund, Staffanstorp och Svalöv vilket är de för 
Västkustbanan berörda eller angränsande kommunerna.
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Landskrona, Lomma, Lund, Staffanstorp och Svalöv. 
Ett område inom vilket Riksantikvarieämbetet, UV 
Syd också har varit den huvudsakliga aktören när det 
gäller arkeologiska ingrepp.

Eftersom information som hanteras i GIS kan ha 
olika upplösning är det viktigt att veta i vilket syfte 
man skall använda sin materialpresentation, och vil
ken skalnivå materialet håller för (översikter eller de
taljstudier). I föreliggande arbete har informationen 
(fornlämningar, fynd, kyrkor, borgar och byar etc.) lä- 
gesbestämts till punkter i landskapet, d.v.s. datan har 
en relativt låg upplösning. Skalnivåerna i detta arbete 
kräver inte en högre upplösning.

GIS-analys

Problematiken kring centrala platser och definitionen 
av en centralplats är ett ämne som har varit lika omde
batterat som svårfångat och det har studerats från 
många utgångspunkter (se ovan). Allmänt anses cen
tralplatser främst utmärkas av specialisering av vissa 
funktioner t.ex. hantverk, varuutbyte/handel, kult och 
ting. Rent arkeologiskt utmärker sig platserna ofta i 
artefaktmaterialet och dess sammansättning. Vanligen 
menar man även att centralplatserna kännetecknas av 
existensen av en social elit som besuttit en makt som 
tagit sig uttryck på olika sätt. Gemensamma nämnare 
tycks emellertid vara att de framför allt har definierats 
i relation till ett kringliggande territorium.

De kringliggande lokalerna och deras olika funktio
ner är en förutsättning för centralplatsens existens, be
tydelse och centralitet och utgör därmed tillsammans 
ett centralområde. I den centraliserade maktutövningen 
finns det dessutom en kronologisk skiktning (se ffa. 
Svanberg & Söderberg 2000, s. 264). Omkring 1000- 
talet avlöses de tidigare central- och specialiseringsloka- 
lerna av platser som karakteriseras av kyrkans och 
kungamaktens olika manifestationer i landskapet.

Frågan är då hur man kan identifiera och fånga ett 
centrum och dess omland - ett centrumområde. Kan vi 
idag se spåren efter dessa områden i landskapet i ett

retrospektivt perspektiv där man backar tillbaka till 
tiden mellan förhistorisk och historisk tid? Kan man 
genom kombinationsstudier av den återstående forn- 
lämningsbilden, naturtopografiska förhållanden och 
förutsättningar, historiska källor, ortnamnsstudier 
och, i den mån den finns att tillgå, den dolda fornläm- 
ningsbilden dvs. de arkeologiskt undersökta platserna 
m.m., fånga dessa fenomen? Tidigare givna exempel 
har visat på mycket goda resultat i s.k. centrum-områ
des studier.

Det kan'här vara på sin plats att göra en kortfattad 
definition på ett inom arkeologin antingen oreflekterat 
använt eller överdefinierat begrepp som makt. Begrep
pet är naturligtvis avhängigt sin kontext. Enligt Na- 
tionalencyklopedien kan makt kort beskrivas enligt 
följande; utövas när en aktör får en annan aktör att 
handla enligt sin vilja, även om handlingen strider mot 
personens vilja el. intressen. Grunden utgörs av makt
resurser (NE 1993 - ” makt”). Viktigt är även att påpe
ka att inom en organisation kan makt villkorligt dele
geras eller sanktioneras till olika betrodda personer/ 
ämbeten på olika nivåer (se vidare diskussion hos Mo- 
gren, denna volym). I det sammanhang som makt an
vänds i de följande avsnitten, vad gäller makt-områ
den, skall begreppet snarast uppfattas som inflytande, 
där helt enkelt förekomst av olika föremål och företeel
ser får representera sökverktyg till områden som hyst 
personer som har haft inflytande, så till vida att de 
kunnat knyta nätverk och kontakter antingen lokalt 
och/eller regionalt. Det är genom att försöka se kon
takter i landskapet som man kan få möjlighet att defi
niera varianterna av kontakt som i sin tur gör det möj
ligt att ana den sociala struktur som funnits bakom de 
yngre järnålders- och tidigmedeltida samhällena.

"Äldre makt"
Makten har avsatt olika spår under olika perioder i 
landskapet. Den äldre makten som man även kan kalla 
den endogena makten vilket representerar s.k. ”stor- 
mannamiljöer”, har empiriskt visat sig karaktäriseras 
av fram för allt en stor variation i fynd som speglar ett
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brett spektrum av aktiviteter och funktioner (t.ex. 
Watt 1991; Fabech & Ringtved 1995; Helgesson
1999). Dessa fynd representeras främst av ett fyndma
terial av ädelmetaller (guldbrakteater, guldgubbar, 
verkstadsfynd, bitsilverdepåer) men även av vapen och 
kontinentalt framställda föremål. I de fall man har ut
grävt material till hands så utmärks dessa miljöer även 
av en viss typ av konstruktioner främst av s.k. hall
byggnader eller snarare av storgårdar med en omfat
tande, komplex och varierad bebyggelsestruktur. Van
ligtvis finns även ett tillhörande stort gravfält samt till
gången till en hamn. Vad gäller naturgeografiska för
utsättningar så är ett centrum i sådana här miljöer pla
cerat resursmässigt fördelaktigt, d.v.s. på en plats med 
antingen en varierad eller stor ensidig försörjningspo- 
tential. Platserna skall också vara kommunikativt 
gynnsamt placerade. Dessa centra kan även avteckna 
sig rumsligt genom en spridd kringliggande bebyggelse 
med olika funktioner. Den yngre järnålderns centra 
kan även avspeglas i ortnamn, gärna till områden med 
sakrala eller organisatoriska ortnamn.

För att söka denna äldre makt i det mellersta väst- 
skånska landskapet har förekomsten av följande krite
rier valts ur databasen: centralplatsindikerande fynd 
inklusive depåfynd med ett t.p.q. 1040 e.Kr., gravfält 
samt runstenar. De äldre borgar som finns i området, 
vilka representeras av ringborgar och halvkretsvallar, 
har också tagits med.

Fördelningen av dessa kriterier delar grovt sett upp 
sig i tre mycket tydliga koncentrationer (fig. 13). Det 
södra området kan dock delas upp i fler områden (se 
nedan). Inte helt förvånande är det områdena kring de 
större vattendragen och de längre fram tidigaste urbana 
orterna, som utkristalliseras; Helsingborgområdet med 
Råån i norr, området innanför Landskrona med Saxån 
och ett vad man skulle kunna kalla stor-Lundområde be
läget mellan Lödde-/Kävlingeån och Höje å (se fig. 13). 
Detta område bör dock delas upp i ett Löddeköpinge 
och Borgebyområde med Lödde-/Kävlingeån (observera 
även en fortsättning längs med Kävlingeåns dalgång in i 
landet) och ett Lomma/Uppåkra/Lund/Dalbyområde

med Höjeån i undersökningsområdets södra del (fig. 
14a). Möjligtvis bör Dalby representera ett eget område 
inne i landet vilket i så fall skulle innebära att Lomma/ 
Uppåkra/Lund bildar ett gemensamt område (fig. 14b).

Resultaten känns inte speciellt överraskande. Det 
som kanske mest förvånar är att Landskronaområdet 
med en historiskt belagd sen stadsetablering, utmärker 
sig redan med en förhistorisk fyndagglomeration.

Om man tittar närmare på vilka kategorier det är 
som pekar på en äldre maktnärvaro så finns inte närva
ron av alla grupper representerade i samtliga områden. 
De tidiga horganläggningarna fördelar sig inom följan
de områden; tre i Löddeköpinge-ZBorgebyområdet samt 
en i Lomma. Båda platserna har av olika forskare be
traktats som hamnar till Lund (Skansjö 1980 med där 
anförd litt., Svanberg & Södersberg 2000). I Helsing
borg och Landskrona saknas säkra belägg för en tidig 
borganläggning. För Helsingborg har emellertid flera 
forskare framlagt hypotesen om en trolig plats för en 
vikingatida ringborg (Anglert 1995, s. 135), en före
gångare till Kärnan som anläggs vid 1100-talet mitt, 
men det är endast ortnamnet som indikerar en tidig 
borg på platsen vilket ännu ej är arkeologiskt bekräftat.

Frånvaron av gravplatser efter den yngre järnålders 
befolkning är ett allmänt känt problemområde för den 
skånska forskningen. Den uppskattade befolkningen 
är, i förhållande till det kända boplatsmaterialet, långt 
ifrån i paritet med det kända gravmaterialet. I under
sökningsområdet finns fyra stycken gravfält och fem 
stycken solitära gravar undersökta. Trots det under 
järnåldern redan välbefolkade slättområdet så tillhör 
källmaterialet från västra Skåne generellt ett av de mer 
omfångsrika och väldokumenterade gravmaterialen 
från tiden kring första millenieskiftet i hela Norden 
(Svanberg 1999). Inventeringens uppgifter är inte så 
detaljerade, eller snarare gravskicket är inte så pass 
synligt kronologiskt skiktat, så att uppgifter om grav/ 
gravfält går att använda. Av den anledningen så kan 
endast tonvikt läggas på gravar eller gravfält som inne
håller någon form av högre statusindikation. Påfallande 
är också att flera gravar som har undersökts i området
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Helsingborgs
området

Landskrona
omn

U-/

Stor-i Lund om rådet

Metall- och depåfynd
☆ Runsten

+ Gravar
Borg

□ Urban ort

Fig. 13. Agglomerationer av s.k. äldre makt i tre centrumområden: 
Helsingborgsområdet, Landskronaområdet och stor-Lundområdet.

Agglomerations of early power in three central areas: the Helsing
borg area, the Landskrona area and the Greater Lund area.
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utmärker sig både vad beträffar gravskick/form och 
innehåll.

Det norra Helsingborgsområdet saknar helt under
sökta gravar daterade till yngre järnålder. Endast en 
osäker brandgrav har noterats i Rya (Strömberg 1961 
II, s. 44). Ett fynd av ett svärdsknappsfragment kan 
dock antyda att det kan ha rört sig om en vapengrav 
(a.a. Taf. 39:1). I Landskronaområdet finns ett grav
fält i Råga Hörstad undersökt. Sammanlagt innehöll 
gravfältet 35 skelettgravar som har daterats från 600- 
talet och in i 900-talet. Gravfältet har till övervägande 
del bedömts som hedniskt men med ett litet inslag av 
kristen influens, av orienteringen att döma. Varken 
gravskick eller gravgåvor utmärker sig utöver det som 
kan karaktäriseras som tillhörande det ”vanliga” 
(Strömberg 1968; Svanberg 1999, s. 55ff).

I Löddeköpinge- och Borgebyområdet är bilden en 
helt annan, här finns både anmärkningsvärda gravfor
mer och gravutrustning vilka antyder en närvaro av en 
aristokrati. I Stävie har ett av de största kända skelett- 
gravfälten i Skåne undersökts i mitten av 1970-talet 
(Nagmér 1979). Sammanlagt påträffades 69 gravar 
med 66 bevarade individer. Ursprungligen torde anta
let emellertid ha uppgått till minst 80 då vissa begrav
ningar innehöll flera individer. Gravfältet har använts 
under en lång tid, och gravarna har daterats inom pe
rioderna romersk järnålder, folkvandringstid och vi
kingatid. Ett fåtal gravar har, på grund av sin oriente
ring, sammankopplats med influenser av kristendo
men. Två av de vikingatida gravarna har utgjorts av 
konstruktioner som har förknippats med vikingatid
ens överklass (Randsborg 1980; Larsson 1981; Näs
man 1991). En individ har begravts i en vagnskorg 
(grav 35) och en annan grav, som var mycket skadad 
kan haft ytterligare en vagnskorg, åtminstone har indi
viden begravts i någon form av träkammare där en yxa 
har medföljt som gravgods (grav 40). I Lackalänga på
träffades 1853 en låg och lång hög som har förmodats 
utgöra en båtgrav. Dokumentationen av anläggningen 
är förknippad med stora brister, men fyndförteckning
en skvallrar om en omfattande vapenutrustning med

svärd, hjälm, hästutrustning och vagnsdetaljer (Ström
berg 1961 II, s. 62; Müller-Wille 1970). I Lunds om
givning finns en ryttargrav från Källby registrerad. 
Graven undersöktes 1933 och gravskicket är obe
stämt. Fynd av svärd, betsel och bronsbeslag (arbetade 
i karvsnittsteknik) till remtyg tillsammans med ben ef
ter häst antyder dock att den gravlagde individen inne
haft en viss status (Wilsson 1955; Strömberg 1961 II, 
s. 46). I Arlöv, strax innanför Öresundskusten och en 
halv kilometer söder om Lomma, dokumenterades en 
överplöjd hög 1871. Innanför en halvcirkelformad 
stenkrets av större stenar hittades ett dubbeleggat 
svärd med rester efter svärdsskida och tygrester. Även 
en kniv, guldfingerring, nit och benrester efter hund 
påträffades (Strömberg 1961 II, s. 15 f, Taf. 40:la-c). 
Eftersom fler än ett vapen påträffades kan den karak
täriseras som en vapengrav. Omkring en mil rakt söder 
om Lund, i byn Önsvala, har ännu ett skelettgravfält 
undersökts. Sydväst om byn Önsvala undersöktes 
även en skelettgrav i mitten av 1800-talet. I den tidigt 
undersökta graven som låg i en flack hög påträffades 
bl.a. två lansspetsar och en yxa (Strömberg 1961 II, s. 
17, Taf. 41:1 a-e) och kan därmed, precis som Arlövs- 
graven, klassificeras som en vapengrav. På skelettgrav- 
fältet, som undersöktes i slutet av 1960-talet, påträffa
des sammanlagt 26 gravar, de äldsta är daterade till 
folkvandringstiden och de yngsta till vikingatiden 
(Pettersson 1970; Larsson 1982). En grav (grav 24) 
utgjorde, precis som i Stävie, en vagnskorgsgrav. Tex
tilfragment visade att den gravlagde individen har va
rit utrustad med en praktfull dräkt; underkläder i lin
ne, sidentunika (eller fin ull) broderad på nedre de
larna av ärmarna med silverband samt en kaftan 
smyckad med guld och silverband (Nockert i bilaga II 
till Larsson 1982). Av övriga gåvor fanns bl.a. en kniv 
med silvertrådar på skaftet och ett runt spänne med en 
ornamentik av ett flätkors som kan kopplas till en 
kristen symbolik. Men framför allt är det gravskicket 
tillsammans med de exklusiva textilresterna som pla
cerar den gravlagda individen inom en socialt sett 
högstående grupp av människor.
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Helsingborgs
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Löddeköpinge-/ 
fe W. Borgebyområdet
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Fig. 14. Alternativa tolkningar av stor-Lundområdet. A) Löddeköpin- 
ge-ZBorgebyområdet & Lomma-/Uppåkra-/Lund-/Dalbyområdet. B) 
Löddeköpinge-/Borgebyområdet & Lomma-/Uppåkra-/Lundområdet 
& Dalbyområdet.

Alternative interpretations of the Greater Lund area. A) The Lödde- 
köpinge/Borgeby area & the Lomma/Uppåkra/Lund/Dalby area. B) 
The Löddeköpinge/Borgeby area & the Lomma/Uppåkra/Lund area 
& the Dalby area.
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1. : Vövsvörd

2. : Silverbeslag

—----------- Plan I

---------------- Plan 2

---------------- Plan 3
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Brungul sand

Svartbrun humusblandad
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Fig. 15. Kammargrav (grav 18) och vagnskorgsgrav (grav nr. 60) från 
Norrvidinge sn, Skåne. Arkivmaterial från LUHM.

Chambered grave (grave no. 18) and wagon grave (grave no. 60) from 
Norrvidinge parish. Skåne. Archival material from LUHM.

1. : Bronsringar

2. : Nyckel
3. : Jörn beslog
4. : Sländtrlssa
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Ytterligare ett gravfält måste nämnas i detta samman- 
hang. Det ligger i Norrvidinge, centralt i underökning- 
sområdet cirka 12 km från Öresundskusten. Gravfäl
tet faller inte innanför något av de skapade generalise
rade områdena utan ligger öster om Landskronaområ- 
det och norr om Löddeköpinge- och Borgebyområdet. 
Detta gravfält undersöktes i omgångar mellan åren 
1963 och 1967. Beklagligt nog har grävningarna ald
rig blivit rapporterade. Endast små ”nyhetsnotiser” 
finns redovisade i Ale från själva utgrävningsåren (Ale 
1963:2 och 3, 1964:3, 1967:1 och 3). På detta skelett- 
gravfält undersöktes sammanlagt omkring 70 gravar. 
Både orientering och begravningskick har varierat 
medan utrustningen i stort har varit standardiserad 
och bestått av kniv och bryne alternativt sländtrissa 
och pärlor. Tre av gravarna utmärker sig emellertid 
både vad gäller gravskick och gravgåvor. Dessa består 
av en förmodad kammargrav (grav 18) och en vagns- 
korgsgrav (grav 60) som båda bl.a. innehöll tygrester 
med invävd silvertråd. Den tredje graven som gör sig 
bemärkt är utrustad med en yxa av järn samt en orne- 
rad dräktnål av brons med vidhängande fragment av 
tyg och skinn från dräkten. Även beslag till träskrin 
samt hank till träkärl förekommer i de rikare utrusta
de gravarna. Just tygresterna har på senare år aktuali
serats igen och arbete pågår med analyser av textilma
terialet. En preliminär tolkning är att vagnkorgsgra- 
ven är en ”systergrav” till Önsvala där bl.a. tunna ski
ra tyger samt brickvävda band har kunnat noterats. 
Det finns även likheter med Mammengraven på Jyl
land (vänlig upplysning av Eva Andersson som till
sammans med Margareta Nockert och Rolf Petré ar
betar med att försöka skapa ordning och reda i det 
gamla utgrävda materialet). Dessa gravar visar att det 
även i detta område har funnits personer som tillhört 
det högre sociala skiktet i det vikingatida samhället 
(fig. 15).

Runstensristande är också något som vanligtvis för
knippas med överklassen. Utbredningen av vagnskorgs- 
gravar i Danmark har konstaterats ha en tydlig anhop
ning till de områden där det förekommer runstenar från

mitten av 900-talet fram till tidigt tusental. Sprid- 
ningsbilden stämmer även väl överens med mansgra- 
var som innehåller en järnyxa (Larsson 1981, s. 8 f; 
Näsman 1991, s. 163 ff). De skånska runstenarna har 
som bekant två huvudkoncentrationer, nämligen i söd
ra och västra Skåne. Den västra agglomerationen faller 
således in i undersökningsområdet där Skånes hittills 
enda vagns- och kammargravar har påträffats. Märk
ligt är dock att Själland både saknar denna typ av gra
var och är i det närmast utan runstenar från denna 
period och bildar därmed ett tomrum mellan Skåne 
och det övriga danska öarna och Jylland (a.a., Rands
borg 1980, s. 30, fig. 6).

Runstenar förekommer således i samtliga generali
serade områdesindelningar, oavsett val av antalet om
råden. I söder är dock koncentrationen störst. För att 
skikta de sammanlagt 23 stycken runstenarna på nå
got sätt så har innehållet i textraderna uppmärksam
mats. Runstenarna från omkring 1000-talet, de s.k. 
”efter Jelling-typ”, är rika på titlar, t.ex. thengn, 
dreng, landman, bonde, fælle, hirdman och drott, som 
återger sociala positioner och relationer (även förutom 
släktskap) mellan den/de som låtit resa stenen och 
över den/de som stenen är rest för. Följande titlar före
kommer inom undersökningsområdets runstenssling- 
or; fælle 5 gånger, hirdman 2, dreng 2 och bonde, 
landman och drott en gång vardera. En fælle-sten lig
ger i Västra Karaby i sydöstra delen av Landskrona- 
området. Inom Löddeköpinge- och Borgebyområdet 
finns inte mindre än 3 fælle-stenar: en i Gårdstånga 
(som för övrigt har ytterligare en runsten), en i Hastad 
samt en i Norra Nöbbelöv. I Holmby, som ligger 
knappt en mil nordost om Dalby finns två runstenar 
varav en fælle omnämns i en av runslingorna. Inmurad 
i Torna Hällestads kyrka, 7 kilometer öster om Dalby, 
finns inte mindre än tre runstenar med intresseväckan
de titlar vilka alla omnämner namnet Toke. I ett fall 
omnämns Toke som son till Gorm där stenen är rest av 
drotten Eskil. I de andra två omnämns stenarna resta 
över personer som varit hirdmän till Toke (brödraskap 
nämns, förmodligen krigsbröder). Två av dessa stenar
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har, av texten att döma, ursprungligen stått på var sin 
gravhög över den döde. Denne uppenbarligen betydel- 
sefulle Toke återfinns i runslingorna på ytterligare tre 
stenar i undersökningsområdet, en i Uppåkra socken, 
en mil väster om Dalby och fyra kilometer söder om 
själva Uppåkra by, en i kyrkogolvet i Stora Harrie 
inom Löddeköpinge- och Borgebyområdet och dessut
om en inne i Lund, förmodligen ursprungligen place
rad vid S:t Stefans träkyrka (Karlsson 1998, appendix 
XI) där texten omtalar att det var Toke som lät bygga 
kyrkan. Anmärkningsvärt är också att Toke omnämns 
som son till en person som heter Gorm. Hypotesen att 
det kan röra sig om ett barnbarn till Kung Gorm, och 
bror eller kusin till Kung Sven - sonen till Harald, har 
framförts (Randsborg 1980, s. 40). I en av stenarna från 
Torna Hällestad omnämns även drengar vilket även en 
av Gårdsstångastenarna gör. Den andra av Lunds två 
stenar omtalar två bröder som goda landmän. Dalbys 
enda kända runsten omtalar ”en velbyrdig bonde som 
likhhu(k)..” med plats för enbart två runor efter huk 
vilket Danmarks Runeinskrifter tolkar som ett möjligt 
”længe skal mindes” (dvs. hukis; Jacobsen Sc Moltke 
1943, sp.351), men som också skulle kunna tolkas som 
”...en god bonde som ligger i högen (?)”.

Metallfynden, som utgörs av både smycken, mynt, 
bitsilver och guld som antingen lösfynd och/eller depå
fynd (t.p.q. 1041), fördelar sig i områdena enligt följan
de; 10 st i Helsingborgområdet, 5 st i Landskronaområ- 
det och 18 st i stor-Lundområdet. Sex fyndplatser faller 
spridda utanför något av områdena. I Helsingborgom
rådet är koncentrationen något sydligt fördelad kring 
Rååns nedre lopp. I Landskronaområdet ligger fynden 
6-10 km från själva Landskrona och koncentrerar sig 
snarast till Saxån och dess biflöden. I stor-Lundområdet 
är sju fynd knutna till LöddeköpingeVBorgebyområdet, 
varav Stävie har inte mindre än 3 st. I Dalbyområdet är 
fyra fyndplatser belägna utan någon synbar ansamling. 
Bilden över Lommaområdet är spridd, och represente
ras av sju fynd av vilka Lund är företrätt med endast ett.

Sammantaget så ger den hittills kända fornläm- 
ningsbilden av ”äldre makt” en spridningsbild som i

stort koncentrerar sig till tre områden i mellersta Väst- 
skåne: Helsingborgsområdet, Landskronaområdet och 
ett stor-Lundområde. Inom dessa områden finns en an
samling av fynd och företeelser som pekar på en närva
ro av en social elit, maktgruppering eller aristokrati vil
ken har haft inflytande över ett område samt haft möj
lighet till kontakter med kontinenten. Frågan är om 
man kan ana den sociala strukturen i dessa områden?

"Yngre makt"
I och med att vi kommer in i riksbildningstid har flera 
olika samhälleliga förändringsprocesser börjat ta en 
fastare form. Nu kompletteras ett arkeologiskt materi
al även med ett skriftligt och historiskt material.

Den greppbara yngre makten, som man även kan 
kalla den exogena makten, företräds här av frälseägda 
huvudgårdar, borgar, kungsgårdar, kungalev samt 
”skatter” och depåfynd med ett t.p.q. efter 1041. 
Dessa kategorier grupperar sig på intet sätt inom den 
äldre maktens områden, förutom kring de medeltida 
städerna Helsingborg, Landskrona och Lund. Det bör 
dock påpekas att Landskrona fick sina stadsprivilegier 
först i början av 1400-talet medan Helsingborg och 
Lund redan etablerades på 900- och 1000-talen. Däre
mot har Lomma fallit bort; efter att ha utgjort en tidig 
urban ort utvecklas inte platsen till en tidigmedeltida 
stad. Liksom Lomma så utvecklas inte heller Lödde
köpinge till stad, trots en fortsatt kunglig maktkon
centration i Borgeby in i 1100-talet vilken därefter 
successivt övergick i kyrklig ägo. Det man emellertid 
kan skönja av den ”yngre maktens” spridningsbild är 
en geografisk förskjutning in i landet; en cirka en mil 
bred zon från kusten är förhållandevis fri från tecken 
på yngre maktmanifestationer. Denna inlandsmakt lå
ter sig inte lika klart indelas i agglomerationer såsom 
den äldre makten. Två storområden, ett i norr och ett i 
söder, skulle möjligen kunna urskiljas. Båda har en stor
lek på ca 500 kvadratkilometer (2,5x2,0 mil). Det nor
ra ligger mellan Helsingborg och Landskrona och 
sträcker sig in i landet mot Söderåsen, medan det södra 
ligger kring Lund, Dalby och Eslöv med Gårdstånga i
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Fig. 16. Spridningsbild av belägg för den s.k. yngre makten med två Distribution of evidence of "late power" with two hypothetical large
hypotetiska storområden. areas.
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centrum (fig. 16). Denna bild känns dock inte speciellt 
sammanhållen och speglar förmodligen inte heller 
några egentliga centrumområden. Det generella drag 
bilden speglar är snarast en adlig kolonisation in i 
backlandskapet där borgar och huvudgårdar anläggs 
(undantag Svalövsområdet som är förhållandevis 
tomt) en bra bit från de tidigmedeltida städerna.

Depåfynd finns i Landskrona, Lund (2 st), Lödde- 
köpinge och Äspinge (Hurva sn) vilka samtliga består 
av mynt, förutom det senare som även innehåller 
smycken och hacksilver. Ytterligare mynt skatter, 8 st 
(daterade från 1100-talet t.o.m. 1600-talet), finns re
gistrerade i området. Av dessa är tre belägna 5-11 km 
innanför Helsingborg, två runt Landskrona och tre 
ligger spridda i undersökningsområdets östra ytter
kant ut mot skogsbygden.

En av de äldsta överregionala maktstrukturerna (av 
administrativ karaktär) är kungalevsorganisationen 
vilken etablerades från omkring år 1000. I undersök
ningsområdet finns enligt Kung Valdemars Jordebok 
sex kungalevsorter belägna. Förutom de tre medeltida 
städerna Helsingborg, Landskrona och Lund som 
emanerade ur kungalev, så ligger de övriga tre inne i 
landet; Stening (ev. = Stenestad), Sireköpinge och 
Gårdstånga. Kungalevens spridning har konstaterats 
ansluta till köpingeorternas fördelning i landskapet 
och de är antingen kustanknutna eller orienterade 
längs med de större kommunikativt fördelaktiga åarna 
(Söderberg 2000). De i inlandet lokaliserade kungale- 
ven har dessutom karaktären av utposter som var re
galt svårkontrollerade, men attraktiva, inte minst med 
anledning av järnproduktionen (a.a., Ödman 1992, 
1993). De två registrerade kungsgårdarna är Erikstorp 
och Flyinge vilka ligger intill kusten norr om Lands
krona respektive strax sydost om Gårdstånga, intill 
Kävlingeån. Ytterligare ett eventuellt kungalev kan 
möjligen lokaliseras till Borgeby vilket Bengt Söder
berg har argumenterat för i boken ”Porten till Skåne” 
(2000).

Förutom att stadsbildningarna Helsingborg, Lands
krona och Lund nu är fast etablerade (borta är Lomma

och Löddeköpinge/Borgeby) så har landsbygden bör
jat organiseras i byar, även om det är en process som 
redan har pågått i åtminstone ett halvt sekel. Tittar 
man på en spridningsbild över de västskånska medelti
da byarna förefaller det dock som om fördelningen av 
jorden redan är fastlagd. Ett mycket regelbundet 
mönster visar sig, där bytomterna ligger som en jämn 
”matta” med ett jämt avstånd sinsemellan vilket torde 
avspegla bärigheten för en ”normalstor” by (fig. 17) 
(jfr Mogrens diskussion om Christaller i inledningen). 
Således är byarna som förekomst inte till någon sök
hjälp i en GIS-analys för att se på maktspridningen i 
landskapet. Inga agglomerationer avspeglas, inte ens 
med avseende på geologiska skiftningar i området.

Eftersom Skåne tillhör de mest kyrko- och sockentä
ta landskapen i Sverige så gjordes ett urval bland kyr
korna (se ovan) för att om möjligt kunna användas som 
ytterligare ett analyselement. Trots detta urval av kate
gorier som förmodas peka på en äldre struktur, med sa
krala bebyggelsemässiga maktmanifestationer av lokala 
stormän, så är spridningsbilden fortfarande oanvänd
bar i detta sammanhang (fig. 18). De tidiga kyrkorna 
och kapellen ligger, precis som byarna i en förhållande
vis jämn spridning över området. Den förtätade aktivi
teten från den äldre maktspridningen längs med de stör
re vattenlederna kan dock fortfarande skönjas, se speci
ellt längs med Lödde- och Kävlinge å med dess biflöden. 
Däremot är det slående lite kyrkor i ett område närmast 
städerna Lund och framför allt Helsingborg (kyrkorna i

Fig. 17. Spridningsbild över de medeltida byarna i undersökningsom
rådet. Det förefaller som om fördelningen av jorden vid den här tiden 
redan är fastlagd. Ett mycket regelbundet mönster visar sig, där de 
medeltida byarna ligger som en jämn "matta" med ett jämnt avstånd 
sinsemellan, vilket torde avspegla bärigheten för en "normalstor" by.

Distribution of the medieval villages in the investigation area. It se
ems as if the distribution of land was already fixed at this time. A 
very regular pattern is revealed, with the medieval villages spread 
evenly like a carpet with equal distances between them, which pro
bably reflects the carrying capacity of a "normal-sized" village.



Relationer medeltida landskapet

• Bytomter 
□ Stad



248

Relationer i det medeltida landskapet

städerna Helsingborg, Landskrona och Lund är ej be
aktade). Ett orsaksförhållande som förmodligen bott
nar i att patronatsherrarna i socknarna runt staden 
förläde sina statusmarkörer till just städerna, som i 
sina äldsta skeden är mer eller mindre belamrade med 
kyrkor. En annan tendens som syns är hur förekoms
ten glesnar av in mot skogsbygderna in i landet vilket 
således skiljer sig från de andra kategorierna.

Det har alltså inte gått att använda sig av kyrkorna 
i denna lite grova form av spridningsbild. För att för
söka se på eventuella utmärkande element så får man 
istället gå ned på enskild byggnadsnivå. Eftersom ur
valet av kyrkorna byggde på beaktande av speciella 
stormannaattribut, så som absid, västverk- och tornets 
utformning (brett kvadratiskt torn, rektangulärt torn, 
runt torn, portal), förekomst av valv och empor/herr- 
skapsgalleri, långhusets storlek (överdimensionerade i 
förhållande till befolkningsunderlaget), och byggnads
material (kvadersten), så är det först när man slår ihop 
de olika attributen som det kvantitativt finns möjlig
het att uppfatta eventuella anhopningar i några områ
den. Det visade sig att absider som anses vara förknip
pade med stormän i de tidiga 1100-tals kyrkorna inte 
går att använda sig av i en sådan här GIS-analys. Inte 
mindre än 76 av kyrkorna har denna byggnadsdetalj, 
så analysen ger inte något rumsligt utfall.

Men tittar man på antalet ”stormannaattribut” i 
respektive kyrka så får man en rätt intressant bild (fig. 
19). I östra och sydöstra Helsingborgsområdet utmär
ker sig inte mindre än fyra kyrkor med vardera tre att
ribut: Bårslöv, Hässlunda, Mörarp och Välluv. I ut
kanten av det gamla Landskronaområdet ligger Dags- 
torps kyrka också med tre attribut. Även Löddeköpin- 
ge kyrka utmärker sig med tre attribut (här finns dess
utom två tidigare kyrkor, varav en stavkyrka, belag
da). Dessutom har Mölleberga kyrka som ligger allra 
längs ned i söder av undersökningsområdet, tre attri
but. Den kyrka som utmärker sig med inte mindre än 
sex attribut är, inte förvånande, Dalby kyrka som vid 
denna tid var biskopssäte och senare klosterkyrka. I 
samtliga utom Dagstorps kyrka finns även absid.

Antal attribut Antal kyrkor

Sex 1
Tabell 2. Antal "stormannaattribut" 
per kyrka (förutom förekomst av

Tre 7
absid) inom undersökningsområ
det.

Två 15 Number of "magnate's attributes"
per church (not counting the occ-

Ett 55 urrence of apses) in the investiga-
_____________________________ tion area.

En uppdelning av den yngre makten i två skilda mani- 
festationsspår: kungliga respektive kyrkliga och fräl- 
set, skulle vara ytterligare en möjlig sökväg men har i 
detta sammanhang inte kunnat genomföras. Spåren 
efter rent kungliga manifestationer är svårfångade i 
landskapet och representeras här endast av kungsgår
dar och kungalev vilket är alldeles för få kategorier.

Sammantaget så utkristalliserade sig inte den yngre 
exogena makten alls på ett lika entydigt sätt som den 
äldre, förutom platskontinuiteten i de tre medeltida 
städerna Helsingborg, Landskrona och Lund. Vad 
som antyds är att ”makten” drar sig något in i landet, 
men man kan fortfarande ana de större vattenledernas 
betydelse, speciellt långt in i landet längs med Lödde- 
och Kävlingeån. Genom att kvantifiera s.k. stormanna
attribut i Skånes många tidiga kyrkor antyds en liten 
ansamling, om fyra kyrkor med fler attribut än ge
nomsnittet, sydost om Helsingborg. Centralt i under
sökningsområdet utmärker sig även en kyrka i vardera 
Löddeköpinge och Dagstorp, även dessa med vardera 
tre attribut. Ytterligare en kyrka med lika många attri
but återfinns längst i söder, knappt en mil öster om 
Malmö. I en klass för sig ligger Dalby kyrka som kan 
räkna upp inte mindre än sex attribut.

Fig. 18. Spridningsbild över tidiga kyrkor som innehar någon av föl
jande kriterier: absid, västverk av breda kvadratiska, rektangulära eller 
runda torn, förekomst av portal eller empor, byggd i kvadersten, inne
har målningar eller har ett extra stort långhus.

Distribution of early churches with one of the following criteria: 
apse; westwork consisting of a wide square, rectangular, or round 
tower; the occurrence of a doorway or loft built of ashlars; paintings; 
or an extra-large nave.
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Fig. 19. Fördelningen av olika typer av s.k. stormannaattribut (förutom 
absid) i kyrkorna visar att det finns vissa som bryter den annars jäm
na fördelningen i landskapet genom att ha flera attribut.

The distribution of different types magnates' attributes (apart from an 
apse) in the churches shows that some diverge from the otherwise 
even distribution in the province by having more than one attribute.
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Arkeologiskt undersökta platser, VKB
Nästa steg i analysen torde vara att slå ihop denna 
GIS-sökning med det tillgängliga arkeologiska materi
alet, inte minst med det som utvunnits ur de arkeolo
giska undersökningarna för Väskustbanans dubbel
spår. Hur förhåller sig dessa i den äldre maktens ut
kristalliserade centrumområden? Kan man ana rela
tioner och interaktioner i dessa områden, där olika 
noder i form av specialiseringar ligger spridda i land
skapet? I ett heterarkiskt perspektiv antingen inbördes 
orankade eller rankade på olika sätt!

Först några kommentarer angående spridningsbil- 
den av registrerade boplatser (fig. 20). Det är exploate
ring och infrastrukturella satsningar som styr arkeolo
gin, så till vida att där det skall byggas undersöks mar
ken beträffande eventuell förekomst av för- och tidig- 
historisk verksamhet. Det innebär att en sådan här 
spridningsbild egentligen visar var exploatering har 
skett och i det här fallet där det också har visat sig fin
nas lämningar daterade till den i artikeln behandlade 
perioden. Den visar således inte det man kan kalla den 
negativa bilden, d.v.s. där exploatering och antikvarisk 
kontroll genomförts men inga lämningar från den aktu
ella perioden påträffats. Detta innebär naturligtvis en 
källkritisk men ofrånkomlig forskningslucka men det 
är också det enda som för till fället är åtkomligt.

Det första man slås av är att den geografiska sprid
ningen av de påträffade yngre järnålders/tidigmedelti
da boplatserna koncentrerar sig till ett omkring 8 km 
brett band längs med kusten. Detta innebär att mycket 
få boplatser är kända inne i landet, dit den yngre mak
ten antyddes förskjuta sig enligt ovan redovisade ana
lys. Frågan är om detta speglar ett faktiskt eller imagi
närt förhållande. Visserligen är exploateringstrycket 
hårdare i kustzonen än inne i landet och många bop
latser ligger med all säkerhet fortfarande dolda i land
skapet, men tendensen är nog ändå signifikant för ett 
faktiskt förhållande där det inre landskapet kolonise
rades senare än kust- och vattendragsområdena.

Det skall också påpekas att den registrerade, och av 
UV Syd påträffade, yngre järnålders- och tidigmedeltida

bebyggelsen kan skilja sig markant åt. Bland dessa 
finns allt från små utredningar över exploateringar 
som sedan aldrig blev av till större slutundersökningar 
över platser som sedan bebyggts på ett eller annat sätt. 
Den gemensamma nämnaren är att det på platserna 
har funnits fastställda tecken på aktiviteter daterade 
till yngre järnålder och/eller tidig medeltid. Således 
kommer inte alla platser att innehålla information av 
betydelse för den här studien.

En genomgång kommer härefter att göras med ut
gångspunkt i de VKB-platser som, tillsammans med 
kunskap om kringliggande områden, av både arkeolo
gisk, historisk och terrängmässig art, har visat sig ha 
störst informationspotential vad gäller identifieringen 
av centrum-områden. Presentationen görs från norr 
till söder.

Raus och Pålstorp
De medeltida byarna Raus och Pålstorp tillhör Hel
singborg socken och ligger på var sin sida om Råån, 
cirka 1,5 kilometer från kusten och 6,5 kilometer syd
ost om centrala Helsingborg. An som vid kusten myn
nar ut i en naturlig hamn i Öresund, har i alla tider 
varit en viktig kommunikationsled inåt land och segel
bar till viss del ända in i modern tid. Ortnamnet Raus 
avspeglar också dess geografiska placering då förleden 
är ånamnet Rå och senare leden är (os, bäckmynning). 
Själva ånamnet är identiskt med rå, (stång, gränsmär
ke) med syftning på åns funktion som häradsgräns 
mellan Luggude och Rönneberga (Pamp 1988, s. 77). 
Gårdarna i Raus medeltida bytomt låg väl samlade 
med kyrkan i ett något avskilt läge. På storskifteskar- 
tan över Raus ägor finns flera marknamn som innehål
ler ordet ”toft” som ligger perifert i förhållanden till 
bebyggelsen, vilket kan indikera äldre bebyggelse. De 
arkeologiska undersökningarna berörde inte direkt 
någon av gårdarna utan låg på ett åkerstycke, väster 
om byn, med namnet ”Toften”. Det påträffade bo
platsmaterialet daterades visserligen till äldre förhisto
riska perioder och spåren av den yngre järnåldern/ti
digmedeltiden representerades med säkerhet endast av
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Distribution of registered settlement sites dated to the Late Iron Age/ 
Early Middle Ages (including West Coast Line sites).

Fig. 20. Spridningsbild över registrerade boplatser daterade till yngre 
järnålder/tidig medeltid (inkl. VKB).
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metallfynd; urnesspänne, en sölja och ett bleck av 
brons, vilket trots allt antyder en närvaro av en bort
plöjd yngre fas.

Trots de magra arkeologiska resultaten vad beträffar 
yngre järnålder/tidig medeltida bosättningar från denna 
del av byns marker så finns det andra intressanta iaktta
gelser från platsen. Kyrkans perifera läge i förhållande 
till byn skulle nämligen kunna kopplas samman med 
platsen för en adlig huvudgård (1358: ...Andree Raa- 
oz... DD 3 r 5: 81, samt 1367-99: ...Nicolai Jönisson de 
Raoos...LDLV s. 253), som senare övergick till att bli 
en kyrklig administrativ gård. I Lunds stifts Paltebok 
omtalas nämligen en ”skudgaard” i Raus, d.v.s. en gård 
där biskopens ämbetsman bodde och varifrån biskops- 
länet administrerades och beskattades. Till skudgården 
hörde även en kvarn (Erikson 1996, s. 7 f). En annan 
intressant kulturgeografisk iakttagelse är att det i väster 
finns marknamn på kartan som innehåller ordet lund; 
”Lunnen”, ”Lundsstycket” och ”Lundåker”. Även i 
Palteboken förekommer namnet ”Lundtzeng”. Namnet 
lund är omdiskuterat, men en tolkning är att det indike- 
rar en förhistorisk kultplats. Tidigare utförda arkeolo
giska undersökningar i Raus kyrkby har konstaterat be
byggelsefaser från åtminstone 1100-talet till 1400-talet 
(Löfgren 1992).

På den på andra sidan Råån ligger Pålstorps medel
tida by. VKB-undersökningarna kom här endast att 
beröra en yngre utvidgning av bebyggelsen daterad till 
1700-talet. Byn, som hade samfälld betesmark med 
Raus, var organiserad i en östvästlig rad och de berör
da gårdarna låg i byns västra del. Inom bytomten har 
dock ett vikingatida skattfynd påträffats, vilken be
stod av smyckedelar, bl.a. en torshammare, hacksilver 
och mynt med t.p.q. 918- (936-?) (Strömberg 1961; 
Hårdh 1976b). Uppgifter talar för att det redan tidigt 
har funnits ett vadställe över Råån omedelbart söder 
om Raus kyrka, som har lett över till byn Pålstorp på 
den södra åstranden (Mårtensson 1962; Holmberg 
1977).

Tidigare arkeologiska undersökningar vid Ättekul
la gård, strax norr om Pålstorp och Raus, har visat på

en grophusbebyggelse från vikingatiden. Fyndmateria
let antyder att bl.a. textilhantverk förekommit. Andra 
intressantare fynd bestod av en nyckel, betsel och ett 
fragment av ett täljstenskärl (Esping-Bodén 1978). 
Platsen ligger alldeles intill byn Köpinge och har av 
vissa forskare tolkats höra till verksamheter kopplade 
till köpingeorten (a.a.; Wihlborg 1981). Andra forska
re menar att platsen är för ofördelaktigt belägen ur 
kommunikationssynpunkt och snarare bör betraktas 
som en del av en agrar vikingatida gårds- eller bebyg
gelse som visserligen kan ha varit omfattande (Söder
berg 2000, s. 275 f). En specialiserad plats som en kö- 
pingeort anser han snarast bör sökas i närmare anslut
ning till ån (a.a., s. 276).

Köpinge by är alltså belägen knappt två kilometer 
norr om Raus och Pålstorp invid Råån. Den tidigare 
Raus socken utgjordes av fyra byar, där kyrkbyn visar 
ett nära rumsligt förhållande främst med Pålstorp på 
andra sidan ån (jfr Schmidt Sabo, denna volym) och 
Köpinge by i norr. Platsen har antagits vara en central
ort för handel under vikingatid-tidig medeltid (Wihl
borg 1981). I en större artikel om köpingeorternas 
uppkomst, utveckling och funktioner har Bengt Söder
berg tagit upp teoretiska perspektiv på problematiken 
hur köpingeorterna skall betraktas i förhållande till 
såväl den förhistoriska som den medeltida central- 
platsutvecklingen (Söderberg 2000, s. 261 ff). Vad gäl
ler Köpinge vid Helsingborg har Söderberg bl.a. sum
merat tecken på manifestationer i närområdet (20 km 
i diameter) kring 1000-talet. Manifestationer som kan 
tillskrivas kungamakten bestod av dels kungalev, dels 
den eventuella ringborgen i Helsingborg, och tidig- 
kristna manifestationer bestod av kyrkans manifesta 
läge vid Råån och vadstället (a.a.).

Helsingborg ger sig tillkänna i det historiska mate
rialet redan under 1000-talet och har tillsammans med 
Helsingör på den själländska sidan utgjort en viktig 
kontrollpunkt för skeppsfarten på Sundet, men även 
utgjort en viktig landvägsknutpunkt där flera betydel
sefulla landsvägar sammanstrålar både från norr (den 
svenska gränsen) och från söder (kyrkostaden Lund)
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(Wihlborg 1981). Under tidig medeltid skall platsen 
för Helsingborg även ha fungerats som kungalev.

Sammantaget antyder området kring Rååns dalgång 
en tidig och betydelsefull bebyggelseetablering. Medan 
Söderberg kopplar samman de flesta köpingeorter med 
kungamakten så uppfattar han däremot Köpinge/Raus i 
termer av konkurrens eller som uttryck för lokalsam
hällets intressen (Söderberg 2000, s. 305).

Rya
Rya medeltida bytomt, i Katslösa sn, har karaktären 
av radby med gårdarna på rad i nordsydlig riktning. 
Något söder om centrala delen av byn låg gård nr 3 
vilken kom att beröras av undersökningarna. Gården 
uppvisade en bebyggelsekontinuitet från åtminstone 
1200-talet till mitten av 1700-talet. Vikingatida aktivi
teter antyddes också i materialet även om någon gård 
inte har gått att lokalisera. Topografiskt ligger platsen 
i det vidsträckta och jämna slättområde som domine
rar stora delar av nuvarande Helsingborgs kommun. 
Avståndet till kusten är 1,5 km och hela området kring 
byn ligger under högsta kustlinjen. Kring både Rya 
och intilliggande Katslösa by har tidigare omfattande 
våtmarker brett ut sig, något som idag knappt går att 
urskilja i det väl sammanhängande åkerbrukslandska- 
pet. Men innan utdikningarna utgjorde Rya och Kats
lösa ett från socknens östra parti kring kyrkbyn väl 
avgränsat område (Mogren 1998, s. 7).

Sockenkyrkan har endast löst daterats till 1100- 
1200-tal men inom Rya bymark finns dessutom ett om
råde med åkertegar som i beskrivningen till 1727 års 
karta benämns Kapellstycket och Kapellyckan. Detta är 
också med största sannolikhet platsen för Rya kapell 
som någon gång omkring 1440 uppbyggdes av Poul 
Laxmand under den tid då hans bror Hans Laxmand 
var ärkebiskop i Lund. Ytterligare en bror Laxmand, 
med förnamnet Aage, återfinns i den tidigaste skriftliga 
uppgiften (1410) om Rya då han skänker en gård, i 
Rya, till Alvastra kloster.

Trakten relaterar till tre kungalev. Närmast, ca 
9,3 km mot nordväst, ligger Helsingborg som var

kungalevet för Luggude härad. Helsingborg kom att 
utvecklas till Skånes andra egentliga stad och har haft 
en befästning, och till den en form av stadsbebyggelse, 
redan under 1000-talets senare del. Något längre, ca 
12,7 km åt sydväst, är det ena kungalevet i Rönne ber
ga härad som är Säby (om identifikationen med Södra 
Säby är riktig). Ytterligare något längre bort, 14,4 km 
åt sydost, ligger det andra kungalevet i Rönneberga 
härad, Sireköpinge invid Rååns övre lopp (obs. ej kö- 
pingeort). Rya bestod av nio hemman och en kvarn. 
Tre hemman ägdes av kronan och de övriga var frälse- 
ägda (Erikson 1996, s. 9).

Frälset har enligt de skriftliga källorna varit domi
nerande ägare i Rya. Under 1600- och 1700-talen ut
vecklade Rya ett industriellt frälse i och med etable
randet av ett tegelbruk i Rydebäck, under kronans 
överinseende. Enligt de kamerala och skriftliga källor
na har tomten till gård nr 3 som undersöktes arkeolo
giskt, åtminstone från omkring 1690 övertagits av Rya 
Tegelbruk något som framgick med tydlighet i det ar
keologiska fyndmaterialet i form av en stor mängd te
gelkross, huvudsakligen av takpannor, men av speci
ellt intresse är de svårtolkade 15-talet skärvor efter te
gellock. En hypotes som framlades är att de eventuellt 
skulle kunna ha med hypokaustanläggningar eller 
glödkrukor att göra. Från början av 1700-talet finna 
det uppgifter om ytterligare ett tegelbruk, uppfört av 
en adelsman, men som vid tillfället var ur bruk. Det 
finns dock inga källor bevarade som talar för att nå
gon frälseman har skrivit sig till byn. Det äldre jordä- 
gandet i området är ofullständigt känt, men kunga
maktens ställning har ansetts vara relativt svag, åt
minstone på landsbygden, medan lokala storjordägare 
bör ha spelat en större roll (Anglert 1995, s. 133 f). 
Trots att det inte finns något i det kamerala materialet 
eller marknamnen som otvetydigt pekar på existensen 
av en tidigare huvudgård så är det just de kyrkliga 
kopplingarna tillsammans med ett potentiellt stor- 
mannainflytande från familjen Laxmand det som gör 
det senmedeltida Rya intressant. Inte minst med tanke 
på det uppförda kapellet.
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Övre Glumslöv
Byn ligger mellan Landskrona och Helsingborg, 1,5 
km in från Öresundskusten i Glumslöv socken. De ar
keologiska undersökningarna berörde gård nr 8, Övre 
Glumslöv, vars bebyggelseetablering kunde fastställas 
till 1200-talet. Inga belägg för tidigare bebyggelse som 
hört ihop med den medeltida byn framkom (Schmidt 
Sabo 2000). Indikationer på en vikingatida bebyggelse 
finns dock i byns nordvästra del, dels genom förhöjda 
fosfatvärden och enstaka fynd av vikingatida keramik, 
dels av ett gynnsamt topografiskt läge och omnämnan
de av platsen för en runsten på äldre kartmaterial. 
Även en anteckning om en källa finns i detta område.

I äldre skriftliga källor nämns oftast endast 
”Glumslöv” utan precisering om det avser Övre eller 
Nedre Glumslöv. Varför och när byn kom att betrak
tas som två separata bystrukturer är ej klarlagt, men 
senast från slutet av 1400-talet, troligen längre tillba
ka. Den romanska sockenkyrkan är belägen i Nedre 
Glumslöv.

I genomgången av det historiska materialet så visa
de det sig att omkring år 1500 har huvuddelen av går
darna i Glumslöv varit fördelade mellan ärkesätet (se
nare kronan bl.a. i och med anläggandet av ”Glums- 
lövs ladugård”) och frälsemannen Poul Laxmand (se
nare efter mordet på densamme, rikshovmästaren, 
konfiskerades de 9 gårdarna av kung Hans som däref
ter sålde dessa till en ärkebiskop. I Nedre Glumslöv 
dominerar ärkesätets gårdar, inklusive en skudgård, 
medan det i Övre Glumslöv domineras av Laxmands 
gårdar (samme Laxmand som tidigare låtit uppföra ett 
kapell i Rya). Någon till skudgården motsvarande 
”storgård” i Övre Glumslöv har inte kunnat identifie
ras i det historiska materialet.

Det ”laxmandska” stora gårdsinnehavet i Övre 
Glumslöv (9 st) är intressant i detta sammanhang. I det 
historiska materialet kan de med säkerhet endast föl
jas tillbaka till 1495. Detta sker intressant nog i sam
band med att rikshovmästaren Poul Laxmand genom 
vittnen säkrar sin besittningsrätt på ett antal gårdar 
som han betecknar som sitt rätta fäderne och möder
negods (Karlsson, i tryck). Men hur långt tillbaka har

egentligen denna släkt dominerat i området, kan de ha 
förekommit som stormän redan i förhistorisk tid i om
rådet? Visserligen tillhörde den nu undersökta gård nr 
8 Poul Laxmand, men denna gård kunde arkeologiskt 
inte följas längre tillbaka än till 1200-talet. Under 
1300-talet användes dock området för odling eller 
bete innan en återetablering av gården gjordes någon 
gång efter 1400. Kunde man eventuellt ana en hypote
tisk tidigare etablering av en ”storman” i Glumslövs- 
området genom GIS-analysen?

Säby
Säby by, i socknen med samma namn, ligger ca fyra km 
nordost om Landskrona, söder om ett markant höjd- 
stråk som är sammansatt av Glumslövs backar, Hilles- 
högsåsen och Rönneberga backar. Öster om byn utbre
der sig den vidsträckta Landskronaslätten. 1 det äldsta 
kartmaterialet var gårdarna organiserade i två parallel
la, östvästliga rader, med kyrkan i ett separat läge i den 
östra fonden. Undersökningen kom att beröra gård nr 7 
och ett gatehus tillhörande Säby Ladugård, samt ytterli
gare en gård i byns västra ytterkant, inte känd i äldre 
historiskt kartmaterial. Bebyggelsen kunde i detta om
råde i stort sett följas genom sen- och högmedeltid ned i 
tidigmedeltid och vikingatid (Kriig & Thomasson 
1999a). Omkring 2,5 km norr om Säby undersöktes yt
terligare en lokal (VKB 3:6 och 3:7) där bebyggelse, 
bl.a. en L-formad gård, daterades till yngre järnåldern 
(Strömberg & Thörn Pihi 2000). I anslutning till 
Hilleshögs medeltida bytomt har även undersökningar 
kunnat bekräfta en äldre, vikingatida fas (Torstensdot
ter Åhlin 1990). Fyndmaterialet från dessa avslöjar 
inte någon form av specialisering.

Vad som gör Säby extra intressant är att Seebu är en 
av de orter som omnämns i den s.k. kungalevslistan i 
Kung Valdemars jordebok. Det delikata är dock att 
socknen bestod av de två byarna Norra Säby och Söd
ra Säby. Norra Säby motsvarar nuvarande Säby med
an fiskeläget Södra Säby antas vara staden Landskro
nas föregångare. Förhållandet dem emellan är inte helt 
klarlagt, men det är sannolikt att båda orterna skall
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betraktas som delvis komplementära enheter i vad 
som en gång utgjorde kungalevet ”Säby”.

Landskrona tillhör inte de tidigaste stadsbildninga- 
rna utan fick sina stadsprivilegier först i början av 
1400-talet då också fiskeläget Södra Säby lades ned. 
Staden grundas då i syfte att gynna engelska och hol
ländska köpmän och städer på bekostnad av Hansan 
(Jacobsson 1983). Under slutet av 1400-talet och bör
jan av 1500-talet kom dock Landskrona att vara en av 
Skånes större städer, jämnstor med Lund men mindre 
än Malmö. Av betydelse är också att platsen för fiske
läget Södra Säby troligen även är identiskt med le- 
dungshamnen Landöre, som omtalas i samband med 
de danska inbördesstriderna på 1130-talet enligt Saxo 
(Andrén 1985, s. 163). Platsens pre-urbana skede har 
varit svårfångat och de enda spåren är ett antal gravar 
med tidigkristna armställningar och en romansk dop
funt i den senmedeltida kyrkan (muntlig uppgift av 
Stefan Kriig). Byggnadsmässigt finns också uppgifter 
om ett S:t Olofs kapell och en Nicolaikyrka (Jacobs
son 1983).

I samband med de arkeologiska undersökningarna, 
som berörde ett parti av byns västra del, framkom inga 
iögonfallande statusindikationer, varken i fyndmateri
alet eller bebyggelsestrukturen, mot all förväntan i och 
med identifiering av byn som kungalev. En ”kungens 
gård” kan man tycka skulle skilja sig från övriga byar 
genom att den har haft andra funktioner än de rent 
agrara. I de historiska källorna kan ett kungligt ”in
tresse”, otvetydigt spåras till Södra Säby först från 
början av 1400-talet. Beläggen rörande Norra Säby är 
färre men ger också ett entydigt intryck av ett betydan
de kungligt inflytande (Karlsson, i tryck).

Kronans dominans i Norra Säby kan följas tillbaka 
till 1200-talet, men går sannolikt tillbaka till åtminsto
ne 1000-talet. I de tidigaste lantmäterikartorna (Geo
metriska 1746, Storskifte 1782) kan dock intressanta 
iakttagelser göras. Något som kan tala för en tidigare 
storgård är kyrkans separata läge i förhållande till byn 
(knappt 200 m öster ut) vilket skulle kunna förklaras 
av att där legat en tidigare bebyggelse. Ett påfallande

större toftstycke väster om kyrkan, som avviker både 
till form och storlek från övriga tofter i byn, antyder 
att detta kan vara platsen för en kunglig gård. Söder 
om toften fanns dessutom större markstycken som 
hörde till Säby ladugård och skall därmed också kan
ske kopplas samman med kungalevet (Erikson 1996, 
s. 12 samt fig. 3).

Vad betyder den iögonfallande avsaknaden av sta
tusindikationer i det arkeologiska materialet i Säby 
trots identifieringen som kungalevsort?

Häljarp
I byn Häljarp som tillhör Tofta socken, ca fem km syd
ost om Landskrona, påträffades bebyggelselämningar 
från vendeltid till nyare tid (Kriig & Thomasson 
1999b). Undersökningarna berörde ett område vid 
den södra begränsningen av byns historiskt kända 
gårdsbebyggelse. Två gårdslägen med ursprung i vi
kingatid kunde följas, om än fragmentariskt, upp i den 
historiskt kända byetableringen. Förutom dessa två 
gårdar med trelleborgsliknande hus utmärkte sig här 
ett fyndmaterial utöver det vanliga. I en grop, tillhö
rande det västra gårdsläget, påträffades ett näst intill 
intakt bronsfat. Bronsfat är sällsynta i medeltida by
miljöer, men påträffas inte sällan i urbana miljöer eller 
gravar. Faten dateras till perioden 750-1350 (Trotzig 
1978), och tolkas här tillhöra utkanten på det västra 
gårdslägets äldsta fas, d.v.s. någon gång i slutet av 
800-talet eller början av 900-talet. I samma grops yng
re faser, slutet av 1100-talet och 1200-talet, påträffa
des ytterligare anmärkningsvärda fynd, framför allt i 
form av fem silverbeslag varav ett bokbeslag samt en 
blyplomb och ett tidigmedeltida mynt. Ytterligare två 
mynt, från 1200-talet, påträffades i andra kontexter.

I samband med Sydgasprojektet i början på 1980- 
talet undersöktes en vendel-vikingatida föregångare 
till Norra Möinge medeltida by (Asmundstorps sn) 
belägen utmed Braån knappt 4 km nordost om Hälj
arp. Grophusbebyggelsen innehöll bl.a. ett flertal väv- 
tyngder och sländtrissor. Två lösfynd påträffades ock
så 1992 i den östra delen av byn. Fynden bestod av en
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spiralvriden bronsring och ett urnesspänne (Jeppsson 
1996a; Söderberg 1995).

Runt sekelskiftet 1800/1900 har dessutom två 
skattfynd påträffats i byn Häljarps närhet. Vid plöj
ning i Häljarp påträffades 1905 en skatt (RAÄ 19, 
Tofta sn) som bestod av två förgyllda beslag varav det 
ena var treflikigt och växtornerat det andra hade fili- 
grandekor, tre släta romboida armringar, en filigran- 
och granuleringsdekorerad pärla samt ett 30-tal karo- 
lingiska mynt från 800-talets första hälft (Hårdh 
1976a nr 130, s. 70 och Taf. 48:1 s. 132). Den andra 
skatten påträffades 1893 när järnvägen mellan Käv- 
linge och Helsingborg byggdes. Fyndet bestod av en 
myntskatt som påträffades vid ”Ottotofterna”, strax 
sydost om det nu undersökta området. Skatten (RAÄ 
23, Tofta sn) bestod av hundra borgarkrigsmynt från 
perioden 1319-1360. Yterligare en fyndplats finns re
gistrerad knappt 1 km åt sydost. Det slutna fyndet be
stod av 2 bronsfibulor, varav en var guldbelagd (RAÄ 
49, Saxtorp sn).

Vad representerar fynden från gårdarna som under
söktes i samband med VKB? De arkeologiska materia
let pekar på en rikedomsmiljö från äldre vikingatid- 
tidigmedeltid. I en genomgång av det historiska materi
alet (Karlsson, i tryck) har inte någon egentlig ”stor
gård” utmärkt sig, varken i de kamerala källorna eller 
genom lantmäterihandlingarna. En klar majoritet av 
gårdarna i Häljarp, från 1400-talet fram till omkring 
mitten av 1600-talet, tillhörde olika frälsepersoner och 
i källorna framstår inte någon enskild person som ma
joritetsägare. En direkt aristokratisk närvaro i Häljarp 
förefaller således inte trolig, åtminstone under senme
deltiden. Gårdar har visserligen varit i frälseägo, men 
dessa personer har troligen varit skrivna i en annan ort 
(a.a.). En annan fråga gäller: hur har de delundersökta 
byarna Säby och Häljarp förhållit sig till kungalevet och 
ledungshamnen vid det senare etablerade Landskrona?

Kvärlöv och Ålstorp
De medeltida byarna Kvärlöv och Ålstorp ligger på 
var sin sida om Saxån, ca fem km från Öresundskus- 
ten. Saxån bildar också sockengräns mellan Saxtorp 
sn, till vilken Kvärlöv hör, och Västra Karaby sn som 
Ålstorp hör till. Vid VKB-exploateringen kom ingen 
gård att direkt beröras, men i västra delen av Kvärlövs 
inmarker påträffades delar av en yngre järnåldersbo- 
sättning (SU 11, Ericson 2000a). Även öster om Kvär
löv, i den med Annelövs by samfällda fäladsmarken, 
undersöktes en mindre vendeltida-vikingatida bebyg
gelse (SU 14:V, Ericson 2000b). I det här området 
finns även ett flertal platser undersökta från 1970 till 
1984. I samband med Sydgasprojektet påträffades

bl.a. i Annelöv boplatsanläggningar med ett fyndmate
rial daterat till vendeltid-vikingatid (Linderoth 1996). 
På fyra olika ägor i Saxtorp finns grophusbebyggelser 
undersökta, eller i ett fall endast karterad. Fyndmate
rialen innehåller, förutom ordinärt boplats- och av- 
fallsmaterial, både tecken på textilhantverk, metall
hantverk och keramiktillverkning. Ett flertal brons
smycken har även påträffats (Petersson 1975; Jacobs
son 1978; 1985; Nagmér 1987). Det är dock inte bara 
de arkeologiska resultaten som är intressanta för dessa 
lokaler. Till båda byarna finns uppgifter om en tidig 
kyrka respektive ett kapell. Ingen av byarna har behål
lit sin status som kyrkbyar.

Uppgifterna om en kyrka i nordvästra delen av 
Kvärlövs by grundas på indikativa uppgifter genom tra
dition som kom i tryck under 1700-talet. Enligt dessa 
uppgifter fanns vid denna tid delar av murverket kvar 
(Erikson 1996, s. 16; Karlsson 1998, s. 141). Kyrko- 
uppgifterna har inte fastställts med några arkeologiska 
undersökningar. Att det har funnit ett kapell i Ålstorp 
är däremot säkerställt genom arkeologiska belägg, 
grunden undersöktes 1973 (Sundnér 1981), och primä
ra skriftliga källor; i ett dokument från 1589 kungörs 
att Kapellet skall nedbrytas eftersom byggmaterialet 
skulle användas för att återuppbygga det nedstörtade 
tornet vid Dagstorps kyrka (Karlsson 1998, s. 137). Ett 
ytterligare stöd ges av bevarade marknamn: Korsavång- 
en, Kyrkostigsåkrar och Korsåker (Erikson 1996, s.17).

Uppgifter från storskifteskartan visar att det vid 
Saxån i Kvärlövs bys södra del och mitt för Ålstorps 
by, låg ett gärde med namnet ”Herrelyckan” som till
hörde Lunds domkyrka. Utjorden kan möjligtvis tol
kas som en tidig donation från en adelsman, vilket gi
vit dess namn (Erikson 1996, s. 16). Till Ålstorp finns 
även en mölla omnämnd 1503 (förmodad vattenmöl- 
la). En kvarn, förmodligen den samma, låg under 
1700-talet under Barsebäck (a.a., s. 17). Intressant i 
sammanhanget är dessutom att det i anslutning till ka
pellet i Ålstorp finns en runsten (Västra Karaby, RAÄ 
10) som bär inskriptionen; ”Hals och Fredbjörn reste 
dessa stenar efter deras fælle Hove”.
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De historiska källorna har inte gåtts igenom för dessa 
byar i samband med detta arbete. Indikationerna på 
en eller ett par tidiga stormän är ändå tydliga, speciellt 
för Alstorps del.

Dagstorp och Särslöv
De båda byarna Dagstorp och Särslöv ligger i Dags- 
torp socken som är belägen knappt en mil från Öre- 
sundskusten och ca fyra km nordväst om Kävlinge. 
Den låga jämna kustslätten bryts här av den upp till 66 
m höga Dagstorpsåsen. Inom socken undersöktes två 
bosättningar i samband med Västkustbanans utbygg
nad (SU 21 och 22). Dessa ligger endast ca 500 meter 
från varandra längs med Välabäckens norra sida. 
Dagstorp omnämns tidigast i skriftliga källor år 1256 
som ”Dausthorp”, Särslöv 1342 som ”Saerritszlöf”. 
De två byarnas marker låg i ägoblandning och Särslöv 
tillhörde redan på 1300-talet två socknar, förutom 
Dagstorp även till Södervidinge. Dagstorps by låg väl 
samlad, centralt i förhållande till inägorna, och bilda
de en långsmal bytomt i nordostlig riktning. Särslöv 
var en betydligt mindre by vars bytomt ej var avgrän
sad utan utspridd på de med Dagstorp gemensamma 
inägornas sydöstra hörn (Eriksson 1996, s. 17 f; se fig. 
14 i Joakim Thomassons artikel ovan). Kyrkan låg 
manifest placerad på Dagstorpsåsen, något avsides be
lägen (ca 300 m NV) från Dagstorps by. Ursprungligen 
utgjorde kyrkan en av Skånes fem kända rundtorn- 
skyrkor. Denna var dessutom utrustad med portal och 
förmodligen även med empor (fig. 21).

De arkeologiska resultaten från platserna visade att 
det i nuvarande Dagstorp, ca 500 m söder om den med
eltida byn, finns en äldre bebyggelse daterad från slutet 
av folkvandringtid till början av vikingatid. Samman
lagt kunde delar av sju gårdar dokumenteras, fyndma
terialet från samtliga antyder en viss rikedomskaraktär 
utöver det ”ordinära” och keramikmaterialet visar på 
ett främmande inslag, eventuellt av västliga kontakter.

Till den mest komplexa gården hörde en omfattan
de och avancerad metallhantering. Arkeometallurgis- 
ka analyser har visat att det inom Dagstorpsområdet

har förekommit ett brett spektrum av metallurgisk 
verksamhet, alltifrån hantering av järn och koppar till 
bearbetning av guld (ang. analyser utförda av GAL, se 
Kresten m.fl. 2000 samt diskussioner i Becker i ma
nus). Järnhanteringen har både omfattat primär och 
sekundärsmide där malmen inte bara har smälts till 
järn utan även direkt till stål, som har lämpat sig väl 
för skärande verktyg. Bronshanteringen representeras 
av bleck och gjutspill av tennbrons samt degelfrag- 
ment och ett flertal gjutformar. Ädelmetallhanteringen 
kan spåras i guldrester påträffade i bl.a. degelfragment 
och på slaggdroppar. Ett av guldkornen utgör dessut
om sannolikt ett korn granulerat guld som använts 
inom filigrantekniken. Spår av andra tekniker som ut
förts på platsen är niellering och kupellering.

Även ekofaktmaterialet har gett intressanta infalls
vinklar. Analyserade makrofossilprover från olika 
kontexter på gård V visar på förekomsten av en an
märkningsvärt stor del brödvete, något som anses 
höra hemma hos den sociala eliten (muntlig uppgift 
Mats Regnell). Det osteologiska materialet antyder 
även kultutövning i området (Carlie i manus).

Den undersökta boplatsen i Särslöv ligger endast 
cirka 500 meter ostsydost om Dagstorps östligaste un
dersökta gård (VII). Undersökningen gjordes på ytor 
som i det äldre kartmaterialet bär marknamnet Sön- 
nertoft, där efterledet-toft indikerade ödelagd bebyg
gelse. Gårdsläget från övergången vikingatid-tidig 
medeltid med det avvikande huset, med en planlösning 
som eventuellt kan tolkas som ett gårdskapell, är na
turligtvis intressant i detta sammanhang. Strax söder 
om gården, intill Välabäcken, har dessutom en run
sten påträffats vilken troligtvis varit placerad i ett 
sankområde invid en väg som ledde upp mot byn.

Mellan dessa två boplatser (benämnda Toften i Tho
massons fig. 14) har ytterligare ett bebyggelseområde, 
inom Särslövs bytomt, påträffats. Ett stort område ut
reddes i samband med en planerad täktverksamhet var
på ett 30-tal byggnader (lång- och grophus) med tillhö
rande rännor, härdar och brunnar kunde plandoku- 
menteras. Området undantogs för exploatering varpå
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Fig. 21. Foto över Välabäckens dalgång med Dagstorps "nya" 1800-tals 
kyrka på Dagstorpsåsen i norr (till höger i bild). Platsen för undersök
ningarna i Dagstorp befinner sig längst till höger. Foto: Thomas Plans
son.

The valley of the Välabäcken with Dagstorp's "new" 19th-century 
church on the Dagstorp ridge to the north (on the right in the pictu
re). The site of the excavations in Dagstorp is to the far right. Photo: 
Thomas Hansson.
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platsen inte kom att undersökas. Ytfynd, främst från 
grophusen, daterar boplatsen till yngre järnålder (Kar
sten 1999). Omkring 3-4,5 km sydost härom finns fler 
platser undersökta. Dels en förmodad föregångare till 
Tostarps by (Jeppsson 1996b), dels en omfattande vi- 
kingatida-tidig medeltida bebyggelse vid Gryet i norra 
Kävlinge (Ericson Borggren & Olsson 1996). I Stora 
Harrie påträffades dessutom vid Sydgasundersökning- 
arna fyra gropar daterade till vikingatid som innehöll 
varsitt helt keramikkärl. Keramiken tolkades som of
ferkärl. Det fanns dock ingen kringliggande samtida 
kontext utan groparna låg i utkanten på en boplats 
som daterades till förromersk järnålder (Jeppsson 
1996c).

Dessutom ligger Dagstorps kyrka endast 4 km syd
väst om Norrvidingegravfältet där bl.a. en kammar- 
grav och en vagnkorgsgrav undersöktes på 1960-talet. 
I samband med en renovering av golvet i Norrvidinge 
kyrka påträffades på 1960-talet en äldre träkonstruk
tion till en förmodad föregångare i form av en stavkyr
ka. Ingen dokumentation utfördes men ett trästycke 
donerades till historiska museet i Lund. För ett par år

sedan dendrodaterades detta material vilket visade att 
trädet var fällt i slutet av 1000-talet (enligt uppgift av 
Stefan Kriig).

Etymologiskt tillhör Särslöv en äldre namnform än 
Dagstorp. Det äldsta kartmaterialet över byarna ger 
dock intrycket att Dagstorp är den äldsta bebyggelseen
heten, vilken låg centralt i förhållande till odlingsmar
ken och i anslutning till alla tre åkervångarna. Särslövs 
placering ger intryck av att byn var sekundärt placerad 
på Dagstorps fälad i slutet av fägatan (se fig. 14 i Tho- 
massons artikel), ett förhållande som byarnas namn så
ledes talar emot. Joakim Thomasson och Katalin 
Schmidt Sabo (se Thomasson, samt Schmidt Sabo, den
na volym) förklarar förhållandena och argumenterar 
för att dessa byar i själva verket har utgjort en dubbelby.

I samband med Uppåkrastudierna har Johan Call- 
mer nyligen presenterat en ”ny” tolkning på -torpnam
nen som gör att platsnamn med denna ändelse har en 
längre historia än vad som generellt brukar antas 
(2001). Callmer har noterat att det på slätterna runt 
Uppåkra nästan helt saknas platsnamn innehållandes 
de äldre platsnamnen med ändelserna -hem, -löv, -lösa,
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-stad och -inge. Istället är de två Uppåkrabyarna om
ringade av en krans av nio -torpbyar. Callmer argu
menterar för att dessa -torpboplatser har varit specia
liserade i en medveten jordbruksstrategi för att kunna 
försörja den stora befolkningskoncentrationen som 
funnits i den centrala delen av Uppåkraboplatsen. 
Denna hypotes ger en ny intressant infallsvinkel på 
Dagstorp, både vad gäller ägoblandningen och sock
enbildningen mellan Särslöv och Dagstorp, liksom en 
eventuell specialisering hos de äldre nu undersökta de
larna av byn. Vi får anledning att återkomma till detta 
längre fram.

Området längs med de inre delarna av Välabäcks- 
dalgången har visat sig hysa en komplex yngre järnål
ders- och tidigmedeltida bebyggelse. GIS-analysens 
placering i norra delen av Löddeköpinge-ZBorgeby 
området kan ifrågasättas. Är de geografiska koppling
arna till Landskrona starkare, eller finns här ett annat 
centralområde dolt för analyseraren?

Västra Karaby och Dösjebro
En med Dagstorp likartad boplats har tidigare under
sökts i Västra Karaby (Ohlsson 1971; Jeppsson 
1996d). Boplatsen ligger knappt en kilometer från 
Västra Karaby kyrka i socknen med samma namn och 
cirka 4 kilometer fågelvägen från Dagstorp. En omfat
tande bebyggelse har bl.a. daterats till samma period 
som Dagstorp, d.v.s. sen folkvandringstid till tidig vi
kingatid. Uppskattningsvis har här funnits åtminstone 
8 samtida gårdar. Dessa gårdar har förmodligen varit 
disponerade på ett likartat sätt som i Dagstorp och 
fynden antyder att likartade aktiviteter har företagits 
på båda lokalerna: textilhantverk, järn- och bronshan
tering, liksom att eventuella långväga kontakter väs
terut kan spåras i båda fyndmaterialen. Metallhante
ringen har dock inte genomgått arkeometallurgiska 
analyser utan antyds i fyndmaterialet av slaggskållor 
från järnsmide, och vad gäller bronsgjutning i form av 
ett par fynd av deglar och en gjutform. Det gemensam
ma draget i keramikmaterialet, t.ex. stämpeldekorerade 
kärl av eventuellt västeuropeiskt ursprung/påverkan,

uppfattades till en början som ett mycket intresseväck
ande gemensamt drag platserna emellan, men vid när
mare analys visade de sig ändå skilja sig åt (se nedan 
och Torbjörn Brorssons artikel i denna volym).

Johan Callmer har kategoriserat Västra Karaby 
som en regional centralplats; ” Västra Karaby boplat
sen bör också räknas till dessa centra (jfr. Boeslunde, 
Vä och Sorte Muld) och den har måhända under en fas 
utgjort Västskånes (d.v.s. det eg. Skånes) politiska cen
trum” (Callmer 1995, s. 65). På senare tid har påstå
endet bemötts med att det inte finns tillräckliga indi
cier eller belägg för ett sådant förhållande (bl.a. Becker 
i manus och Brorsson, denna volym).

En annan plats som undersöktes under andra hälf
ten av 1970-talet var Håkanstorp som ligger ca 2 km 
söder om Västra Karaby. Sammanlagt dokumentera
des 27 grophus och tre långhus (Esping Bodén 1984). I 
fyndmaterialet avspeglas framför allt att textilarbete 
har bedrivits men även föremålssmide. Förmodligen 
har här funnits fler stolpbyggda hus och det finns upp
skattningar på att här ursprungligen legat 8-10 gårdar 
från tidig vikingatid (Svanberg & Söderberg 2000, s. 
67).

Dösjebro som också ligger i Västra Karaby socken 
utgör ingen medeltida by men är ändå en intressant 
plats som ligger i den västra änden av Välabäckens dal
gång där Välabäcken möter Saxån. Redan under 1100- 
talet låg det i Dösjebro ett viktigt vägkors med ett vad
ställe över Välabäcken. Avståndet till Dagstorp, Västra 
Karaby och Ålstorp är för samtliga cirka 2 km. Detta 
vadställe eller bro utgjorde platsen för slaget vid Dösje
bro år 1181, beskrivet i Saxo, som stod mellan på ena 
sidan ärkebiskop Absalon och kung Valdemar, på an
dra sidan den skånska allmogen (Saxo [1979], s. 250). 
Under medeltiden omnämns broar i Dösjebro vid flera 
olika tillfällen i Danmarks tidiga annaler. På 1500-talet 
framgår det dessutom att den danska kronan tillmätte 
vägen stor betydelse (Olsson 2000, s. 26 f). På Burmans 
karta från 1684 passerar vägen Lund-Helsingborg här 
och på Gillbergs karta från 1765 är vägen markerad 
som ”Stora Landsvägen”. Den utgjorde då huvudleden
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för kommunikationen mellan på ena sidan Lund och 
det som låg söder och öster därom, och på andra sidan 
Landskrona, Helsingborg och vidare mot nord och 
nordväst. Det var en av två huvudvägar i nord-sydlig 
riktning i Skåne. Den andra var vägen från Malmö 
längs med kusten (a.a. s. 27). Det finns således mycket 
som tyder på att vägen förbi Dösjebro skulle kunna ha 
hävd som en viktig allfartsväg redan under förhisto
risk tid vilket är intressant för kommande diskussio
ner.

Kan man här ana ett par noder i ett centrumområ
de? Är det i detta perspektiv vi skall se och försöka 
förstå den geografiska närheten och förhållandet mel
lan de två likartade boplatserna i Dagstorp och Västra 
Karaby?

Diskussion
Materialet är som synes både varierat och intresse
väckande ur flera aspekter. Vid sökningen av agglome- 
rationer i landskapet efter ”äldre makt” så utmärkte 
sig ett område i den södra delen av det jag kallade Hel
singborgsområdet. Det var även här som en ansamling 
tidiga kyrkor med s.k. stormannaattribut var belägen. 
Platser som Raus, Pålstorp, Köpinge, Ättekulla, Rya 
och Övre Glumslöv har förmodligen utgjort viktiga 
noder i landskapet både i förhållande till varandra och 
till olika centra som varierat med tiden t.ex. Köpinge 
och Helsingborg.

De arkeologiska undersökningarna som gjorts i 
området är dock mycket få och det blir därmed svårt 
att se en eventuell specialisering i området. Under 
medeltiden visar det sig att familjen Laxmand har ett 
stort godsinnehav och därmed inflytande i området 
Rya/Övre Glumslöv. Trots att det inte har gått att be
lägga så ligger det nära till hands att tänka sig att den
na släkt även tidigare haft ett inflytande i området. Att 
området varit betydelsefullt råder det ingen tvekan om 
med så många ”manifesta attribut” som ligger samla
de i ett avgränsat geografiskt område. En av förutsätt
ningarna har utan tvekan varit det goda kommunika- 
tiva läget, både in i landet och ut i sundet. Eftersom de 
undersökningar som utförts ofta endast har berört de
lar av helheter samt att stratifieringen dem emellan 
inte alltid är säkerställd är samtida relationer svåra att 
utläsa och säkerställa. Om relationerna har varit oran
kade eller rankade på olika sätt håller inte materialet 
att ge ett entydigt svar på.

Landskronaområdet visade sig bli ett intressant 
område vid en sådan här sökning efter tidig ”makt
koncentration”. Trots att staden inte fick stadsprivile- 
gier förrän i början på 1400-talet så får den betraktas 
som en tidig central ort pga. kungalevet, som utgjort

en grundläggande enhet i den tidigaste (omkring år 
1000) kungliga maktapparaten, samt ledungshamnen 
”Landöre”. Tidiga maktsymboler i området represen
teras av flera depåfynd, ett par runstenar och skelett- 
gravfältet i Råga Hörstad. Gravfältet utmärker sig 
inte, varken vad gäller gravskick eller gravgåvor, men får 
ändå anses speciellt då det är så pass stort och visar på 
tidig influens av den nya religionen - kristendomen. De 
arkeologiskt undersökta delarna av byn Häljarp styrker 
området som centrum-område i och med fynden av 
stormannabebyggelse i form av trelleborgsliknande hus 
och rikedomsfynd så som bronsfat och bokbeslag i sil
ver. Att de undersökta delarna av Säby inte visar på nå
gon som helst status som man trodde sig kunna förknip
pa med en kungalevsort, behöver emellertid inte vara så 
märkvärdigt. Dels är det endast en liten del av västra byn 
som har undersökts (inte den östra toften som utmärker 
sig i lantmäterikartorna), dels är det kanske inte nöd
vändigt att det arkeologiska materialet måste innehålla 
traditionella statusföremål. Eftersom byn ursprungligen 
bestod av ett Norra och ett Södra Säby, geografiskt åt
skilda från varandra, så kan man tänka sig att platserna 
fyllt olika funktioner i en komplementär enhet. Det är 
då möjligt att fiskeläget Södra Säby, som anses varit be
läget vid nuvarande Landskrona, fyllde just det mariti
ma behovet (både av praktisk och representativ karak
tär) i en sådan kunglig maktapparat som ett kungalev 
utgjorde, liksom Norra Säby utgjorde den nog så viktiga 
agrara basen. Man skulle kunna likna det vid en ”offent
lig” och en ”privat” del i ett och samma hushåll, i det 
här fallet företrätt av en av kungens ”maktbaser”. Som 
Torbjörn Brorsson har kunnat konstatera (se artikel i 
denna volym) så minskade andelen importkeramik i 
Säby under 1400-talet vilket han sätter samman med ny- 
grundandet av staden Landskrona där borgerskap och 
högreståndspersoner nu valde att bosätta sig. Det är 
också först vid denna tid som det arkeologiska materia
let från det undersökta Säby uppvisar någon form av 
status med sin andel av fyndmaterialet, protostengods, 
som snarast kan jämföras med ett stadsmaterial än ett 
landsbygdsmaterial. Men detta visar egentligen endast
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att Säby har haft kontakt med en stad/plats med långtgå
ende handelsrättigheter under senmedeltiden (a.a.).

Till kungalevsorganisationen, som framstår som 
den äldsta kända överregionala maktstrukturen av ad
ministrativ karaktär i Skandinavien, hörde ett stort 
uppbördsområde (förmodligen representerat av hä- 
radena), vilket man kan föreställa sig även torde ha 
påverkat det närbelägna Häljarp. Undersökningarna i 
Häljarp visar tydligt på en tidig närvaro av en social 
elit, vilket de tidigare depåfynden också har antytt. 
Det arkeologiska materialet avslöjade emellertid inte 
någon form av specialisering som kan avslöja tillfälli
ga eller etablerade relationer till exempelvis Säby eller 
Landskrona. För att avslöja detta hade förmodligen 
utkanterna på tomterna behövt undersökas där man 
kan förvänta sig att hantverksaktiviteter har varit för
lagda. Nu undersöktes endast ett smalt parti över två 
gårdars huvudbyggnader. Johan Callmer har tidigare 
pekat ut trakten vid Häljarp och Tofta som ett tänk
bart alternativt läge (till Löddeköpinge) för en specia
liserad plats av handelsplatskaraktär (eventuellt i an
knytning till en centralplats i Västra Karaby) (1995, s. 
58 och 48), något som denna undersökning inte har 
kunnat belägga men heller inte utesluta. Häljarps stra
tegiska placering, innanför ett stort våtmarksområde 
vid havet och Saxåns nedre lopp, borde ha givit en yp
perlig försvars- och kommunikativ fördel för etable
randet av en plats med hög dignitet och rang.

I den sydöstra delen av det s.k. Landskronaområdet, 
vid Kvärlöv och Alstorp, finns förutom ett par VKB- 
undersökningar flera andra platser som är arkeologiskt 
undersökta. En tät grupp om fyra platser, belägen mitt 
emellan de medeltida byarna Saxtorp, Kvärlöv och To- 
arp, utmärker sig och bör kommenteras. Inom ca 500 
m radie där tre platser är belägna 50-250 m söder om 
Saxån och en 400 m norr om ån, finns grophusbebyg- 
gelse från vendeltid-vikingatid dokumenterad. Ingen av 
boplatserna har avgränsats och man kan mycket väl 
tänka sig att de tillsammans utgör en eller ett par större 
enheter. I fyndmaterialet så har man, förutom det van
ligt förekommande textilhantverket, kunnat se rester

efter metallhantverk (bl.a. bronsgjutning) och kera
miktillverkning (fynd av drejkvarn). Samtliga av dessa 
platser undersöktes för ca 20-30 år sedan, en tid då 
metod och kunskapsläge såg annorlunda ut än idag. 
T.ex. så övervakades sällan matjordsavbaningen av ar
keologerna, vilket medförde att nedschaktningen kun
de bli onödigt djup och stolphålskonstruktioner blev 
svårtolkade. Det var dessutom först på 1970-talet som 
man började bli uppmärksam på de stolpbyggda hus
konstruktionerna. Det är därför troligt att det till 
dessa grophusbebyggelser även har hört långhuskon
struktioner vilka tillsammans har bildat ett flertal går
dar, alternativt ett verkstadsområde till en eller ett par 
tidiga ”bybildningar”. Det är inte omöjligt att tänka 
sig att denna koncentration av bebyggelse har haft en 
specialisering inom något av de noterade hantverken, 
där platsen sedan utgjort en nod i ett mer övergripan
de organisation. Jag återkommer till den diskussionen 
längre fram.

I den norra delen av Löddeköpinge-IBorgebyområ- 
det (eller i norra delen av stor-Lundområdet), ligger 
den tidigare omnämnda intressanta gruppen av både 
VKB-undersökta lokaler i Dagstorp och Särslöv och ti
digare undersökta lokaler i Västra Karaby och Särslöv. 
För det första kan man konstatera en ganska omfattan
de verksamhet inom ett förhållandevis litet område un
der perioden yngre järnålder, där dessutom två platser 
med förhållanden som avviker från det ”normala” de
lar på samma resursområde. Dagstorp och Västra Ka
raby har en likartad bebyggelsemässig struktur med 
flera samtida gårdar med ett flertal grophus knutna till 
sig (tecken på specialisering) samt förmodligen gemen
samma allmänningsytor. Vad gäller fyndmaterialet 
finns tecknen på rikedom från båda platserna, där akti
viteter inom textil- och metallhantverk finns belagda. 
De mer omfattande analyserna som utförts på Dags- 
torpsmaterialet visar på närvaro av både en skicklig 
järnsmed och en guldsmed. Som Torbjörn Brorsson tar 
upp i sitt keramikkapitel, så skiljer sig keramiken från 
dessa platser avsevärt från varandra. Medan Västra 
Karaby uppvisar ett homogent och förmodligen lokalt
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framställt material så är Dagstorps mycket mer varie
rat med flera främmande inslag vad gäller både gods
sammansättning, kärlform och dekor (se Brorsson, 
denna volym). Visserligen kan förmodligen skillnader
na mellan de båda platserna bero på att de till viss del 
kan dateras till olika tidsavsnitt inom vendeltiden, 
men Brorsson anser ändå att den stora variationen 
som finns i Dagstorpkeramiken indikerar att platsen 
haft en alldeles speciell funktion. Även om man inte 
med säkerhet kan förknippa de stämpelornerade kär
len med import och/eller kontakter med främmande 
områden så anger det ändå en innovation utöver det 
mer ”ordinära”.

Callmers kategorisering av Västra Karaby som en 
regional ”centralplats” bör förmodligen modifieras 
genom att man i stället för att prata om centrala plat
ser bör titta efter just centrala områden. I ett sådant 
område skulle Västra Karaby ha utgjort en nod och 
Dagstorp en annan, vilka i sin tur tillsammans med 
ytterligare lokaler har utgjort ett centrum-område. Ef
tersom dessa platser ligger i utkanten på ett av de defi
nierade centrumområdena där avståndet till nästa är 
mycket litet - södra gränsen för Landskronaområdet 
och norra gränsen för LöddeköpingeVBorgebyområ- 
det är mycket svårdragen - så är det kanske de geogra
fiska förhållandena som avgör tillhörighet. Å ena si
dan ligger Dagstorp i Välabäcksdalgången som är ett 
biflöde till Saxån och kan därmed kopplas till Lands
kronaområdet. Men å andra sidan så är avståndet kor
tare till Löddeköpinge (omkring 1 mil till Löddeköp- 
inge och till Landskrona ca 1,5 mil fågelvägen). Om 
man tittar på det äldsta belagda vägnätet så passerar 
en av de två största landsvägarna mellan Lund i söder 
och Landskrona/Helsingborg i norr mitt emellan 
Dagstorp och Västra Karaby. Detta skulle också tala 
för en områdestillhörighet till Landskrona. Det finns 
anledning att återkomma till detta längre fram.

Byn Löddeköpinge ligger omkring sex km sydväst 
om Dagstorp och är strategiskt välplacerad nära Öre- 
sundskusten, vid mynningen till Kävlinge/Lödde å. En 
bit uppströms ligger Borgeby på en naturlig platå vid

Löddeåns södra strand. I dessa socknar, Löddeköpinge 
och Borgeby, samt angränsade Hög och Stävie har ett 
mycket komplext arkeologiskt material framkommit 
sedan mitten av 60-talet. Flera boplatser men även 
gravfält, träkyrkor och kyrkogård, skatt- och depåfynd, 
befästning, hamn- och spärranläggning finns registre
rade från området. Detta omfattande och mångsidiga 
material har huvudsakligen daterats från sen vendeltid 
till tidig medeltid. När det gäller Löddeköpinge-/Bor- 
gebyområdet så ingår detta område i det pågående 
forskningsprojekt ”Arkeologiska studier kring Borge
by och Löddeköpinge” som är ett samarbete mellan 
RAÄ UV Syd i Lund och Arkeologiska institutionen 
vid Lunds universitet (se Svanberg & Söderberg 1999 
& 2000). Som en första del i projektet kallad ”Mak
tens säte” utfördes arkeologiska undersökningar vid 
Borgeby slott. Vid dessa undersökningar kunde man 
konstatera att det under sen vikingatid byggdes en 
mycket stor ringformad borganläggning i Borgeby. 
Detta tolkas som starten på en uppbyggnad av det 
kungliga och kyrkliga intresset i området. Inom borgen 
har man tidigare även kunnat belägga förekomsten av 
en exklusiv guldsmedsverkstad. De fynd som hittades 
visar att både gjutning, punsning och lödning i metal
lerna brons, silver och guld har utförts. Verkstaden da
teras till slutet av 900-talet (Brorsson 1998). Myntfynd 
vars inskriptioner pekar på Borgeby som präglingsort 
antyder även att platsen använts för myntning från mit
ten av 1000-talet. Bebyggelsespår, ytfynd och förhöjda 
fosfatvärden utanför borganläggningen tyder på en 
omfattande boplats som troligen även går ner i vendel
tid (Svanberg & Söderberg 1999, s. 48). Som ytterliga
re ett delmål i projektet publicerades år 2000 en bok 
där en sammanställning över det rådande kunskapslä
get görs för området samtidigt som en alternativ tolk
ningsram presenteras med avseende på områdets be
byggelsemässiga, politiska och ekonomiska utveckling 
(Svanberg & Söderberg 2000). Platsens förhistoriska 
situation kommer därför endast att presenteras sum
mariskt, i övrigt hänvisar jag till dessa och kommande 
arbeten inom det nämnda projektet.
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Bortsett från ett topografiskt fördelaktigt läge och ort
namnet -köpinge finns inga egentliga belägg för att 
den klassiskt kända grophuslokalen vid Vikhögsvägen 
i Löddeköpinge skall tolkas som en traditionell ”han
delsplats” som man lite slentrianmässigt har gjort. 
Fyndmaterialet utmärker sig inte på något avgörande 
sätt i förhållande till ordinära agrara boplatser. Sär
skiljande drag finns ändå, inte minst i konstaterandet 
av platsens säsongsbundna användning och det stora 
antalet grophus som kan antyda större produktion än 
bruksbehov. Avsaknaden av traditionell specialiserad 
produktion (t.ex. bronsgjutning, pärltillverkning eller 
kammakeri) liksom de ytterst få fynden av vågar, vik
ter och mynt har föranlett Svanberg och Söderberg att 
modifiera handelsplatsepitetet för Löddeköpinge. De 
menar att det utbyte som troligen har ägt rum i huvud
sak gällt jord- och skogsbruksprodukter samt bruk
sting (2000, s. 312). De framlägger även hypotesen om 
platsens betydelse som utgångshamn och samlings
plats inför de organiserade vikingatågen väster ut om
kring 800-talet. Just aktiviteter i samband med sjöfar
ten menar de, torde ha involverat breda befolknings
skikt i de kringliggande byarna som därmed också för
enat människorna i bygden (a.a. s. 314). Genomgång
en av textilredskapen från Löddeköpinge visade dess
utom på en omfattande textilproduktion som ökar 
under 900-talet fram till 1100-talet där anledningen 
till produktionsökningen förklaras med förändringar i 
maktorganisationen (ringborgens etablering och den 
nya kungalevsrollen) vilket kan ha lett till ökade be
hov av dels segelduk, dels kläder till hirdmän (a.a., s. 
314 ff; Andersson 2000, s. 158 ff).

I LöddeköpingeVBorgebyområdet finns alltså en 
grogrund till att anta att de kringliggande gårdarna och 
byarna i omlandet var inbegripna i en produktion utö
ver det egna behovet, antingen som råvara eller färdiga 
produkter. Hur denna produktion har varit organiserad 
är svårt att uttala sig om men producenten behöver na
turligtvis inte vara underställd en överhöghet utan kan 
antingen själv eller via en handelsman sälja/byta pro
dukterna till en konsument, lokalt eller regionalt.

Ytterligare en plats där undersökningar under framför 
allt 1990-talet har avslöjat en mycket omfattande yng
re järnåldersbebyggelse finns i Bjärred, ca 3,5 km sö
der om Löddeköpinge (Kriig & Pettersson 1996). Be
byggelsen anses ha börjat växa fram i liten skala under 
700-talet och växte därefter till att som mest omfatta 
ett tiotal samtida gårdsenheter innan platsen övergavs 
i mitten av 900-talet. Gårdsenheterna har varit samla
de i en struktur med välavgränsade tofter. Pettersson 
har också framlagt hypotesen att bebyggelsen i sin by- 
liknade form haft ett beroendeförhållande som bo- 
skapsproducerande bönder underställda en lokal 
makthavare eller jordägare. Bebyggelsen passar såle
des väl in i Söderbergs uppställda modell för Löddekö- 
pingeområdet (se ovan samt Pettersson 2002). En liten 
notering bör liär också göras om att det efter artikelns 
tillkomst (men innan tryck) gjorts ytterligare under
sökningar strax norr om denna s.k. Bjärredsboplats, 
där en mycket omfattande och till synes reglerad grop- 
husbebyggelse framkommit (Becker 2001, 2003). 
Denna bebyggelse håller för närvarande på att bearbe
tas.

Återstående antydda centrum-områden kommer 
endast att beröras översiktligt. Framför allt för att 
VKB-undersökningarna inte sträcker sig in dess områ
den, men även på grund av att undersökningar datera
de till denna period är få till antalet. I Dalbyområdet 
har endast en undersökning genomförts av RAÄ med 
en datering från den här aktuella tiden. Undersökning
en gjordes i början av 1980-talet och var belägen all
deles nordost om kyrkan (Wallin 1986). I anslutning 
till kyrkan har emellertid andra institutioner genom
fört tidiga undersökningar, vilka har belagt att det här 
funnits ett tidigt (andra hälften av 1000-talet) kungligt 
gods som föregick den senare klosterbebyggelsen på 
platsen (Cinthio 1947; 1966). Vid RAÄ:s undersök
ning kunde aktiviteter konstateras från samtliga av 
dessa bebyggelseperioder (tidigmedeltid, högmedeltid 
och tiden efter reformationen; Wallin 1986). Till det 
medeltida godset har även en hjortpark, Dalby hage, 
hört (Andrén 1999). En hypotes som presenterats är
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att det här har funnits en bebyggelse redan i förkristen 
tid (600-700-talet) vars innevånare skulle ha speciali
serat sig som råvaruproducenter av fällhorn för t.ex. 
kamtillverkning (Callmer 2001, s. 119). I Torna Helle
stad, 5 km Öster om Dalby, finns även de tre runstena
rna som omnämner Toke vilket man antar har tillhört 
en familj av stor betydelse för området. Dalby har såle
des bevisligen under framförallt den senare delen av 
1000-talet varit ett viktigt administrativt centrum för 
statsmakten och kyrkan. Det finns dessutom antyd
ningar att Dalby redan tidigare kan ha utgjort en vik
tig nod inom ett större interaktionsområde.

I Lomma-/Uppåkra-/Lundområdet finns några un
dersökningar, utöver det stora pågående forsknings
projektet i Uppåkra, som är värda att ta upp. Strax 
sydost om Lomma, invid Karstorps medeltida bytomt, 
undersöktes i slutet av 1960-talet omfattande läm
ningar efter främst yngre järnåldersbebyggelse (Am
brosiani & Magnusson 1972). Ett stort antal grophus, 
jämte antydningar till stolpbyggda huskonstruktioner, 
talar för att flera gårdar existerat samtidigt under flera 
faser. Det finns exempel i fyndmaterialet som pekar på 
att invånarna har haft goda ekonomiska resurser, ut
nyttjat ett vidsträckt kontaktnät och har haft tillgång 
till hantverkskunnande. Även delar av den tidigaste 
etableringsfasen av Hjärups medeltida bytomt, om
kring två km öster om Karstorp, undersöktes i mitten 
av 1980-talet. Fynden talar för att denna fas tillhör 
1000-talet (Larsson 1995). Vidare så undersöktes, ca 
500 m väster om Hjärups medeltida bytomt, i mitten 
av 1990-talet en gård från folkvandringstid-vendeltid 
(samt fyra något äldre skelettgravar). Fyndmaterialet 
var påfallande litet och gårdsenheten bedömdes ha 
jordbruk och boskapsskötsel som huvudsakliga nä
ringskällor (Runcis & Arcini 1998). Ett iögonfallande 
rikt och koncentrerat fiskbensmaterial i en grupp gro
par antydde dock även ett förmodat marint näringsin- 
slag. Slutligen så har vendeltida-vikingatida bebyggel
se efter bl.a. ett långhus och fyra grophus undersökts i 
slutet på 1980-talet ca 3 km väster om Lund (Nagmér 
1990). Ytterligare några lokaler har undersökts men

dessa insatser är så pass små i omfattning att de inte 
bidrar med något i denna mer storskaliga analys.

Väsentligt för detta område är dock att det inom 
det stora forskningsprojektet Samhällsstrukturen i 
Sydsverige under järnåldern, där undersökningar i 
Uppåkra pågår sedan flera år tillbaka, har framkom
mit mycket spännande material som kommer att kun
na berätta en hel del om platsens betydelse i takt med 
att materialen hinner bearbetas. Det är ingen tvekan 
om att Uppåkras anseende som centralplats, både ad
ministrativt, politiskt och religiöst, har varit stort un
der andra hälften av första millenniet. Frågorna är 
dock många. Är det t.ex. så, som det tidvis debatterats 
intensivt om, att Uppåkra är Lunds föregångare till 
vilka Lomma har utgjort hamnort? Hur stort inflytel
seområde hade Uppåkra och vilken typ av organisa
tion ingick platsen i.

I en av ”Uppåkrapublikationerna” har Johan Call
mer i en artikel med flera intressanta aspekter bl.a. pre
senterat en hypotes där Uppåkra utgör ett betydelsefullt 
centrum i ett stort godskomplex som sträcker sig från 
Öresundskusten, täckandes huvuddelen av området 
mellan Höje å och Sege å, till ett djup av 10 km in i 
landet, sammanlagt ca 40 km2 (Callmer 2001). God
skomplexen menar Callmer uppkommer i mellersta 
järnåldern (dvs. i brytningstiden till det vi kallar medelti
den), nödvändiga för försörjningen av aristokratins väp
nade följen och professionella specialister. Denna yta 
motsvarar i stort sett det område som vi här har kallat 
Lomma7Uppåkra-/Lundområdet. Förutom tidiga histo
riska byars exakta och relativa lokalisering, storlek, fos
fatvärden, arkeologiska undersökningar och ströfynd 
lägger Callmer stor vikt på byarnas namn. Han gör en 
något längre tillbakakoppling av bynamn som slutar på 
-torp än vad som annars är brukligt (dateras vanligen till 
sen vikingatid) och kopplar samman dem med speciali
serade platser belägna runt Uppåkra. Specialiseringen 
skall ha omfattat agrar verksamhet; han påpekar att det 
var ypperliga betesmarker längs med Öresundskusten 
och längs med dalgången utmed Höje å (a.a., s. 118). I 
Dalby, ca 8 km öster om Uppåkra, en viktig del av den
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kungliga besittningarna i västra Skåne presenteras en 
annan typ av möjlig specialisering i form av bearbetning 
av hjorthorn. Här har det även funnits tillgång till ut
märkta jaktmarker, i övergången mellan slätt och skogs
områdena på Romeleåsen (a.a., s. 119).

Relationer i mellersta Västskåne

Ett flertal områden, där förekomster av olika föremål 
och företeelser har agglomererats, har genom GIS-ana- 
lysen utkristalliserat sig i det mellersta västskånska 
landskapet. De äldre centrumområdena fördelade sig, 
inte förvånande, kring de större vattendragen och de 
platser som sedermera utvecklas till de tidigaste urba
na orterna. Dessa områden har troligen hävd så tidigt 
som ner i neolitikum som centra (Berglund 1991). 
Yngre centrumområden gick inte att med säkerhet att 
urskilja. Det som kunde noteras var att personer med 
makt och inflytande, antingen delegerad eller sanktio
nerad, från kungamakten eller kyrkan, endera koncen
trerade sig till de tidigmedeltida städerna eller spred ut 
sig över landsbygden. Frågan är vad bilden av de medel
tida byarna som låg spridda, jämnt fördelade över un
dersökningsområdet representerar. Är det en självvald 
ekonomisk bild av praktiska skäl som vi ser resultatet 
av? En by bär endast ett visst omland sedan tar nästa 
vid osv. Eller speglar det en hierarkisk bild av ett 
strukturerat och kontrollerat landskap?

Det går inte att ställa frågan: är det här samhället 
organiserat på ett heterarkiskt sätt? Man måste istället 
fråga: på vilket sätt fördjupar ett heterarkiskt perspek
tiv förståelsen av detta samhälle? Med andra ord, kan 
man med ett heterarkiskt perspektiv göra det möjligt att 
se olika sorters strukturer i det tidigmedeltida mellersta 
Västskåne? För det första får vi konstatera att det 
många gånger ringa, arkeologiskt tillgängliga materia
let begränsar möjligheten till närmare studier av tidiga
re relationer i landskapet. På några ställen har vi dock 
kunnat komma lite närmare de bakomliggande männis
korna. De som tillverkat, använt, förbrukat och fascine
rats av de föremål som har plottats på kartorna, och

som har levt i de områden som utkristalliserat sig som 
mer dynamiska och intensivt nyttjade trakter. Framför 
allt är det materialet från den inom VKB-projektet un
dersökta lokalen i Dagstorp, som tillsammans med ett 
flertal kringliggande lokaler, ger en möjlighet att titta 
närmare på hur den sociala strukturen kan ha sett ut i 
århundradena kring 700-talet e.Kr.

I en annan artikel (i VKB-publikationen Järnålders- 
bönder vid Öresund) har Dagstorpsboplatsens karak
tär jämförts med övriga kringliggande undersökta 
boplatser. Här har bl.a. Dagstorps och Västra Karabys 
likheter och olikheter diskuterats och konklusionen 
är, trots att de uppfyller vissa hävdade centralplatskri- 
terier, att ingen av platserna torde utgöra s.k. central- 
platser (Callmer 1995), men inte heller ordinära bop
latser (Becker i manus).

I detta sammanhang inleddes även en diskussion 
angående sociala relationer mellan olika typer av möj
liga samhällsgrupper under den här perioden av yngre 
järnåldern/tidiga medeltiden. Det är först i och med en 
insikt i hur sociala relationer upprättas som man kan 
nå en förståelse för hur samhället kan ha varit socialt 
organiserat. Enligt Dagfinn Skre finns det huvudsakli
gen fyra relationskategorier av betydelse när det gäller 
möjlighet att uppnå eller upprätthålla en social posi
tion. Dessa består av: släktskapsrelationer, det person
liga värnet, gåvan och äran (Skre 1996). Dessa behov 
har inneburit att relationer har knutits med band av 
lojalitet, prestationer och motprestationer vilka har 
varit centrala i olika reciproka förhållanden. Fynd av 
t.ex. smycken och statusobjekt kan symbolisera vikti
ga koder som kan berätta om identitet och tillhörig
het, om svuren trohet och allianser bekräftade bl.a. 
genom ett gåvosystem.

Vilka relationer kan man då tänka sig har existerat 
i t.ex. Dagstorp, Särslöv, Västra Karaby, Saxtorp, Ål
storp, Kvärlöv och inte minst till vem och inom vilket 
område? Ovan nämndes några potentiella relationer. I 
en inledande diskussion, i samband med Uppåkrama- 
terialet, angående stationära och ambulerande hant
verkare har Dagstorps material karaktäriserats som av
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ett eller flera besök av en yrkesskicklig hantverkare. 
Detta pga. att produktionen till synes är liten men av 
högstatuskaraktär, men framför allt för att det inte 
finns spår efter ett metallurgiskt (eller keramiskt vad 
gäller tillverkning av deglar och gjutformar) experi
menterande, till skillnad mot t.ex. just Uppåkra 
(Kresten m.fl. 2001). I diskussionerna förda i den 
ovan nämnda artikeln om Dagstorp (Becker i manus) 
så anses Dagstorpsmaterialet visserligen bryta mot sitt 
omland, både i avseende på fyndmaterial och bebyg
gelsestruktur. Men som en samhällelig organisation 
anses Dagstorp ha utgjort en ”vanlig” bondby, om än 
något bättre bemedlad. I denna tidiga by har förmodli
gen en gård (gård nr V) utgjort en huvudgård, vilken 
besuttits av en huvudman i sitt lokala bysammanhang. 
Den befintliga järnhanteringen i form av smidesverk- 
samhet kan antingen ha tillhört byöverhuvudets privi
legier eller utgjort en gemensam kollektiv resurs/speci
alisering. Metallhanteringen i form av bronsgjutning, 
speciellt den mer tekniskt avancerade produktionen 
(legering, cuppelering, niellering och det härdbara stå
let) kan däremot vara spår efter ett ”beroendeförhål
lande” till någon person med kontakter som kunde 
förmedla en skicklig hantverkare, t.ex. en ”storman”. 
Tillverkningen av näbbfibulor däremot, som tillhör ett 
av de främsta vardagsspännena för perioden, och dess
utom anses vara förhållandevis enkla att gjuta (Hede- 
gaard 1992), kan en bofast vendeltida Dagstorpsbo ha 
utvecklat en egen tillverkning av, liksom en sporadisk 
framställning av andra enklare föremål i gjutteknik. 
Detta antyder således att någon form av utbytesrela- 
tion har upprätthållits. Denna kan antingen ha hållits 
med specialisten själv eller med någon person som har 
haft tillgång till sådan expertis av hantverkare.

I detta sammanhang är ekofaktmaterialet av speci
ellt intresse. Det analyserade frömaterialet visade sig 
ge en möjlig inblick i upprätthållna relationer i det för
statliga samhället. Det är inte omöjligt att tänka sig en 
allians mellan bybefolkningen i Dagstorp och en lokal 
storman där t.ex. spannmålsproduktion (vete) har ut
växlats i utbyte mot värn samt vid något tillfälle lån

eller förmedling av en skicklig metallhantverkare. Bir
gitta Hårdh, som är en av projektledarna i forsknings
projektet Samhällsstrukturen i Sydsverige under järn
åldern och som bl.a. har gjort en omfattande analys av 
de många näbbfibulorna från Uppåkra, har även tittat 
på gjutformsmaterialet från Dagstorp. Smyckeformer
na som har kunnat konstateras ha producerats i Dags- 
torp finns även representerade i Uppåkras detektor- 
funna smyckematerial och Hårdh anser det rimligt att 
tänka sig att samma hantverkare, eller hantverkare i 
nära kontakt med varandra, har arbetat såväl i Upp
åkra som i Dagstorp (brev 1999-06-01 B. Hårdh samt 
diskussioner i Becker, manus).

Man skulle således kunna se Dagstorpboplatsen 
som en nod i norra delen av Löddeköpinge/Borgeby- 
området. Inom detta område finns sedan ytterligare 
lokala noder. Inom varje nod, som kan representeras 
av en by så som Dagstorp, kan man tänka sig att det 
under det ”äldre makt-” skedet har funnits en hierar
kiskt social struktur, en lokal huvudman som råder 
och/eller styr över byn. Strukturen som funnits noder
na sinsemellan kan emellertid ha varit av en mer jäm
bördig karaktär, eller med flera olika former av ran
king. Från de undersökningar av förmodade gårdar 
och byar som gjorts genom åren finns ett relativt likar
tat fyndmaterial som förutom hushållsliga vardags
sysslor främst speglar textilhantverk och ibland en viss 
järnhantering. Avvikande inslag kan representeras av 
ett proportionellt stort material efter någon sorts spe
cialisering (t.ex. textilproduktionen vid Vikhögsvägen 
i Löddeköpinge), annorlunda kärlsammansättning av 
keramiken, speciella smycken, främmande mynt eller 
något annat. En specialisering får förmodas ha styrts 
av efterfrågan och behov, inom men även utom det 
egna området. Man får inte glömma att de flesta plat
ser endast är delundersökta. Alla dessa noder i ett lo
kalt centrumområde, så som Löddeköpinge/Borgeby, 
kan förmodas haft olika relationer till varandra. Ex
empelvis så har Västra Karaby och Dagstorp haft en 
typ av relation till varandra, men en annan till Lödde
köpinge osv.
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Noderna tillsammans utgör centrumområdet Lödde- 
köpinge-Borgeby, som i sin tur har ingått i ytterligare 
en regional struktur, t.ex. stor-Lundområdet. I detta 
större regionala centrumområde ligger också Lomma- 
Uppåkra-Lund och Dalby. I det regionala centrumom
rådet har, så som forskningen ser ut nu, Uppåkra varit 
huvudort under det ”äldre makt”-skedet. I det ”yngre 
makt”-skedet har sedan denna funktion övertagits av 
Lund (i andra regioner av andra tidigurbana orter och 
medeltida städer).Till dessa regionala administrativa, 
politiska och religiösa centralplatser har, som jag ser 
det, både noderna och centrumområdena haft olikar
tade relationer, antingen inbördes orankade eller på 
olika sätt rankade. Över hur stort geografiskt område 
dessa centra har utövat inflytande över vill jag låta 
vara osagt; mellersta Västskåne, sydvästra Skåne, Syd
sverige? Det man kan konstatera med detta är ändock 
att med ett heterarkiskt perspektiv så anar man, trots 
ett många gånger fåtaligt och fragmentariskt arkeolo
giskt undersökt material, ett varierande relations
monster i ett komplext för- och tidighistoriskt samhäl
le, dvs. olika sorters samhällsstrukturer i ett och sam
ma område (fig. 22).

Varje område har hyst flera centrala funktioner 
spridda över ett antal bosättningar/byar som stått för 
olika verksamheter och produktionsinriktningar. Man 
får heller inte glömma att det geografiska interaktion- 
sområdet inte är statiskt utan i ständig förändring.

Sammanfattningsvis så kan man säga att metodva
let av en GIS-analys har visat på olika relations- och 
interaktionsområden, framför allt i det förstatliga 
samhället. För att kunna gå vidare och ha möjlighet 
att närmare identifiera typen av relationer mellan indi
vider eller grupper (platser) krävs dock ett omfattande 
arkologiskt undersökningsmaterial. Trots att många 
arkeologiska undersökningar har företagits inom un
dersökningsområdet så visade det sig att materialet 
många gånger är allt för ojämnt (kvalitativt eller yt- 
mässigt) eller att undersökningarna är för få till anta
let. Det är dessa relationer som är nyckeln till möjlig
heten att fastställa sättet eller sätten som utmärker och

konstituerar makt och inflytande och därmed den so
ciala strukturen i ett samhälle. De är även genom in
sikten om vilka relationer som upprätthållits som man 
kan ana hur definitionen och distributionen av makt 
har förändrats över tid.

Ett område i norra utkanten av Löddeköpinge-Bor- 
gebyområdet utmärker sig dock som ett tänkbart tidigt 
centrumområde i kustslättens inland. En förmodad 
viktig nod under förhistoriens slutskede. Området 
identifierades inte som ett eget område i denna analys 
men utmärker sig så pass att man ändå kanske skall 
tänka sig området som en betydelsefull nod i det tidig
medeltida landskapet (fig. 23). Påträffade lokaler i 
Saxtorp, Ålstorp, Kvärlöv, Västra Karaby, Dagstorp 
och Särslöv antyder en hög koncentration av speciali
serad bebyggelse, med ett stort antal grophus koppla
de till gårdarna. Norrvidingegravfältet ansluter till 
detta komplex och med några gravar av närmast furst
lig karaktär skall denna ort kanske ses som ett poli
tiskt centrum i centrum-området.

Ett eventuellt brott kan ses när Löddeköpinges sto
ra expansion tar sin början i slutet av 700-talet då en 
möjlig omlokalisering till ett kustnära läge tog över
hand. Svanberg och Söderberg (2000) har angående 
Löddeköpinge diskuterat en typ av områdesengage- 
mang kopplat till sjöfartsaktiviteter och som sederme
ra lockar till sig en etablering av både kunglig och 
kyrklig makt, vilket inleder en ny expansionsfas kring 
1000-talet. Det tidigare inlandsområdet är dock inte 
utan tecken på en fortsatt närvaro av en befolkning 
från ett utmärkande socialt skikt, t.ex. det eventuella 
gårdskapellet i Särslöv med intilliggande runsten och 
Dagstorps rundtornskyrka utrustad med empor. Det vi 
kan ana är förmodligen olika auktoritetskoncentratio- 
ner som har förändrats med tiden inom ett och samma 
centrumområde. Rollerna har med tiden förändrats 
och därmed även deras funktion för helheten, dvs. för 
centrum-området. Området har i samband med VKB- 
arbetet uppmärksammats och har visat sig i allra hög
sta grad vara intressant och är värt att hålla ett öga på 
i framtida arbeten.
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Fig. 22. Interaktionsområden i mellersta Västskåne. För- och tidighis- 
torisk bebyggelse agglomererade i flera lokala centrumområden som 
i sin tur ligger i ett större regionalt centralområde.

Interaction areas in west central Skåne. Prehistoric and early histori
cal settlement agglomerated in several local central areas which in 
turn lie in a larger regional central area.
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Fig. 23. Ett område, i norra utkanten av Löddeköpinge-/Borgebyområ- 
det, har i samband med VKB-arbetet uppmärksammats som ett tänk
bart tidigt centrumområde i kustslättens inland. Ett område värt att 
hålla ett öga på vid framtida arbeten.

Graden av arbetsfördelning och yrkesmässig speciali
sering stadfästs och eskalerar under den behandlade 
periodens gång vilket gör att de samhälleliga sociala 
relationerna blir komplexa och förmodligen mer sta
tiska. De strukturella företeelserna och förändringar
na är svårfångade. Även om metoden i sig fortfarande 
kan anses fruktbar så har analysen i detta fall inte visat 
sig vara så givande som man kanske hade hoppats på.

An area on the northern edge of the Löddeköpinge/Borgeby area 
was noticed in connection with the work on the West Coast Line pro
ject as a conceivable early central area in the inland plains. It will be 
worth keeping an eye on this area in future work.

Fler frågor har ställts än svar har kunnat ges. Orsakerna 
kan naturligtvis vara många men ett större (komplett
are) undersökt material hade varit att önska. De flesta 
materialen är oftast fragmentariska där t.ex. boplatsens 
bebyggelsekärna ofta prioriteras i den byråkratiska for
stadieprocessen vilket innebär att hantverksfunktioner 
som ofta är belägna i utkanten av boplatserna går förlo
rade och därmed platsens eventuella specialisering.
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Men det kan givetvis även vara så att man söker efter 
fiktiva strukturer som egentligen inte alls har funnits. 
Inte desto mindre är det just genom prövning man för
värvar insikt...

Inom ramen för VKB-projektet har inte funnits 
möjlighet att följa upp de många indikationer som 
denna GIS-analys ger. Själva analysen är till sin natur 
instrumentell och har svårt att fånga upp kvalitativa 
parametrar, mentala landskap osv. Till stora delar 
bygger den också på analytikerns för-förståelse. Man 
skall alltså se denna analys som ett första steg, och 
detta steg visar på en mycket stor potential för framti
da forskning. Bland de många frågor som väckts kan 
som exempel framhållas varför de utkristalliserade

centrum-områdena sinsemellan uppvisar olikartad ut
veckling. Hur kommer det sig att en urban ort anläggs 
i Landskronaområdet först fyrahundra år efter Lund 
och Helsingborg, varför blev Dalby aldrig stad, etc.?

Väl värd att arbeta vidare med är också maktagglo- 
merationen kring sammanflödet av Saxån och Väla- 
bäcken, där uttryck för en makt av nästintill furstlig 
karaktär har påträffats i Norrvidinge, och där som 
framhållits ovan, ett flertal orter i grannskapet uppvisar 
material utöver det ordinära. Vi anar kanske en områ- 
desbeteckning ”Vidinge”, som motsvarar ett förstatligt 
maktområde som tidigare inte uppmärksammats, vilket 
låg skyddat bakom de stora våtmarker som låg och 
ännu till del kvarstår innanför Lundåkrabukten
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Summary
Interaction in the medieval landscape
In discussions of social structure there is often talk of 
centres, central places, central districts and central 
functions (often without precise definitions), but more 
seldom about what is relevant to study to be able to 
arrive at a well-founded understanding of bygone so
cieties.

There are evident central places during different ti
mes, for example, Uppåkra or Lund, where several 
central functions were gathered, but one should also 
be open-minded about the possibility that places with 
only single central functions formed important nodes 
in the landscape. In settlement archaeology there has 
long been an endeavour to rank field data in hierarchi
cal systems to be able to work with questions concer
ning social complexity. In recent years the interest has 
instead been focused on synchronous studies of the 
political economy. These include studies of specialized 
productions, i.e. value production, of status markers, 
of equality/inequality and a diversification of the 
1970s centre/periphery conception. It is also assumed 
that all interchanges occur through more or less open 
systems. The one-sided hierarchy thinking in uniform 
pyramidal society models is beginning to be superse
ded by an interest in relations between units without 
reciprocal ranking, or between units which could be 
ranked in several different ways. A new concept, hete
rarchy, has been introduced. This does not mean deny
ing the occurrence of central functions; hierarchy is 
special case within a heterarchical study field. The hie
rarchy is rather given a more dynamic appearance, as 
scholars work with central areas instead of central pla
ces. The functions are there but are spread in the land
scape. This article presents an attempt to test the hete
rarchy concept in a central-area study of the relatively 
strongly urbanized western Scania.

In connection with the West Coast Line Project seve
ral sites with medieval dating (c. 600-1500 AD) came 
to light to differing extents. Alongside information car
riers such as artefacts and ecofacts, the categories of

historical source material are considered, such as older 
maps and terrain studies. To be able to understand the 
specific evidence one must try to relate the knowledge 
about “big farms” (storgårdar), royal manors, market 
sites (köpingar) and towns to the surrounding “rural 
area” in its various forms by seeing the central districts 
as part of a landscape. To overview the situation of the 
ancient monuments in the area, it was necessary to 
gather the information in a database, which gives the 
opportunity to use and process data in a GIS (Geo
graphical Information System) milieu. The database 
contains information about investigated sites (1970-
2000), hoards, graves, churches/chapels, castles, man
ors, royal manors and runestones.

In the search to find agglomerations of different 
functions in the landscape I have chosen to stratify 
power into early and late. The concept of power areas 
should here be read as influence, and the presence of 
different objects can represent search tools for areas 
that housed persons with influence, influence to be 
able to forge bonds and contacts either locally and/or 
regionally.

The older central areas are distributed, not surpri
singly, around major waterways and those places that 
later developed into the earliest urban places (Helsing
borg, Landskrona, Löddeköpinge, Lomma and Lund). 
It was not possible to discern any later central areas 
with certainty. It was notable that persons with power 
and influence were either concentrated in the early 
medieval towns (Helsingborg and Lund) or were 
spread into the inner parts of the landscape. Interes
tingly, the Landskrona area was distinguished by an 
early “power concentration”, although the town did 
not receive a borough charter until the beginning of the 
15th century. One part, on the northern border of the 
Löddeköpinge/Borgeby area, is noted as a conceivable 
early centre area in the inland of the coastal plain (in
cluding sites at Dagstorp, Särslöv, Västra Karaby, Sax
torp and Kvärlöv). A high concentration of specialized 
settlements with large amounts of pit-houses connected 
to a farmstead is presented. A distinguished presence of
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aristocracy is also perceptible in the traces of a possible 
early farm chapel at Särslöv with a nearby find of a ru
nestene, the old church in Dagstorp with its round to
wer and gallery, and not least the burial ground at Norr- 
vidinge. At this burial ground several graves are dis
tinguished in the record, as regards both the forms and 
their gifts, which are exceptional. It will be worth keep
ing an eye on this area in future work.

It has been more difficult to apprehend the inter
play between the central areas, or between the diffe
rent nodes in them. Traces of different possible specia
lizations, exchange of craftsmanship and trade are vi
sible. Finds of, for example, jewellery and status ob
jects can symbolize important codes which could illu
minate identity and affiliations, telling of sworn loyal
ty and alliances confirmed, for example, through a 
system of gifts. The difficulty connected with tracing 
social relations is probably partly due to the status

(both quantity and quality) and the form of contract 
excavations which often contain only a part of a whole 
settlement. For example, a craft area could be over
looked and thereby the site’s specialization. Flowever, 
one possible relation is shown between the inhabitants 
of the excavated site in Dagstorp and the central place 
at Uppåkra (here placed in different central areas). 
Both sites had production of jewellery (in different 
quantities), probably connected with the same artisan. 
In Dagstorp the ecofact material has also been helpful. 
It is not impossible to imagine that there could have 
been a sealed alliance/policy of non-alignment bet
ween the population of Dagstorp and a local “big 
man” (storman) where, for example, grain production 
(wheat) was exchanged for protection, and on some 
occasions a skilful artisan could be lent or supplied. 
This could be one type of trace showing a reciprocal 
relationship, in this case a “dependent relationship”.
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A n n i c a c a r d e I I

Den osteologiska studien utfördes med målet att för
söka spåra tendenser i inriktningen på husdjurshåll
ningen utifrån tillvaratagna benmaterial från under
sökningar av medeltida bytomter inom Västkustbane- 
projektet. Förhoppningen var att i resultaten se speg
lingar av bybildningen och variationer mellan byarnas 
näringsfång. Analys av djurbensmaterial innehåller in
formation om betydligt mer än kostens sammansätt
ning. Konsumtionsmönster kan vid fördelaktiga till
fällen spegla regionala skillnader både vad gäller artre
lationer och djurstorlek, preferenser i födoval, status 
m.m. Snedfördelningar i benmaterialens anatomiska 
representation kan ha flera orsaker som exempelvis 
handel och hantverk. Förfinade utgrävningsmetoder 
såsom att sållning har utförts i större utsträckning un
der senare års undersökningar, har ökat möjligheten 
för att exempelvis fiskben ska påträffas och tillvaratas. 
Tafonomiska processer påverkar materialens repre
sentativitet och möjligheten för att jämföra material 
från olika platser. Tafonomiska processer är destrukti
va postmortala skeenden som påverkar benmaterial 
alltifrån djurets dödstillfälle, via deponering och fram 
till analys.

Ett ständigt närvarande problem för den osteologi
ska forskningen utgörs emellertid av att enskilda ma
terial tillvaratagna vid exploateringsgrävningar i form 
av linjeprojekt ofta är relativt små. Var för sig ger ma
terialen begränsad information. Dock kan iakttagna 
tendenser få ökad styrka och betydelse genom paral
lellt studium av ett större antal samtida material från 
samma geografiska område. Studien koncentreras till 
likheter eller skillnader i förekomst av arter på de oli
ka lokalerna inom regionen, samt anatomisk represen
tativitet inom respektive arter för att utröna vilken typ 
av avfall det rör sig om, slaktavfall, beredningsavfall 
eller måltidsrester. Likaså studeras relationen mellan 
arterna. Hölls djuren med inriktning på kött- eller 
mjölkproduktion? Får och nötkreatur utgör multiresur- 
ser inom husdjurshållningen, båda arterna ger mjölk

och kött om än i olika kvantitet, därutöver ger de hudar 
och skinn samt producerar gödsel till åkrarna. Fårens 
ull klipps och tillvaratas och nötkreatur kan utnyttjas 
som dragdjur. Produktionsinriktningen inom arterna 
kan i osteologiska material i gynnsamma fall spåras 
utifrån åldersdistribution, könsfördelning och metris
ka studier. Det osteologiska materialet kan med inrikt
ning på husdjurshållningen över tid, såsom föränd
ringar i djurstorlek och artsammansättning, avspegla 
övergången från en gårds- till en bysamfälld försörj
ning. Skiljer sig inriktningen på husdjurshållningen, 
djurstorlek samt artsammansättningen på lokaler av 
olika dignitet?

Därutöver är det av intresse att undersöka om det 
föreligger likheter eller skillnader i storleken på hus- 
djursarterna på de olika lokalerna. Vi har nu möjlighet 
att jämföra de nytillkomna skånska materialen med ti
digare analyserade material från samma region. Av in
tresse är frågan om nötdjurens generella storleks- 
minskning över tid. Varför blev de mindre under med
eltiden, finns orsakerna att söka i ett hårt betestryck till 
följd av utökad uppodling av goda jordar varvid dju
rens bete förlädes till sämre utmarker, eller en intensi
fierad ställning av djuren? Fåren uppvisar ingen krono
logisk förändring av storlek men däremot en geogra
fisk variation. Undersökningar tyder på att fårets stor
lek minskar ju längre norrut i Sverige man finner dem. 
Kan den geografiska storlekskillnaden ha klimatologis
ka orsaker eller beror den på avelsinriktning?

Hade viltet någon betydelse i dieten för människor
na på gårdar och i byar eller utgjorde den en exklusiv 
resurs reserverad för kronan. Var fisket ett husbehovs
fiske som binäring till jordbruket eller kan en specialise
ring och därpå följande handel påvisas? Utifrån de iden
tifierade fiskarterna kan information utläsas om vilka 
fiskevatten som exploaterats liksom vilka fiskemetoder 
som använts. Intressant är också relationen mellan söt
vattens- och saltvattenarter kontra närheten till sjöar 
och vattendrag respektive avståndet till kusten.
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Indikationer på detta visar hur lokala tillgängliga re
surser tagits till vara som en del av den dagliga kosten 
på gårdarna.

Medeltida djurhållning - bakgrund

Under medeltid och fram i förra seklet hade nötkrea
turen stor betydelse i jordbrukssamhället genom sin 
funktion som dragdjur. Dessutom utgjorde de en bety
dande del av köttproduktionen. Först vid mitten av 
1800-talet fick mjölkproduktionen en allt större bety
delse. Sedan dess har förändringar skett i nötkreaturs
stockens genetiska sammansättning i de nordiska län
derna genom import av avelsdjur (Rendel 1994, s. 7). 
Förändringarna utgörs av såväl djurens storlek, som 
färg, teckning och behorning. Fram till denna tid
punkt var boskapstypen i Sverige mycket heterogen 
med en storvuxen skånsk ras i söder och mindre lant- 
rastyper i mellersta och norra delen av landet. Det 
finns inga uppgifter i skriftliga källor om djurtyper 
och avelsfrågor rörande nötkreatur i Sverige före 
1800-talet. Nötkreatur och får, arter som kräver större 
gräsningsytor, uppföddes vanligen på landsbygden, 
djuren drevs till marknaden i staden för försäljning till 
privata hushåll eller till slaktaren som skötte slakt, 
styckning och distribution till konsumenterna. Svin 
hölls i större utsträckning i staden där de livnärde sig 
på hushållsavfall. Mer omfattande svinuppfödning 
skedde troligen i områden med tillgång till skog med 
rik undervegetation.

Fram till ca 500 e.Kr. dominerar en boskapskötsel 
baserad på nötkreatur med får och svin som komplet
terande husdjur. Generellt sett minskar nötboskapens 
betydelse i den agrara ekonomin under medeltiden, 
medan andelen får/get och svin ökar. Detta har tolkats 
som en spegling av en ökad urbanisering samt en 
grundläggande förändring i jordbruk och odlingsland
skap (Welinder, Pedersen & Widgren 1998, s. 369). 
Slaktfärdiga djur av nöt fördes levande in i städerna. 
Detta fenomen avspeglas i det faktum att stadsmateri- 
al ofta innehåller en högre andel ben av nöt än samtida

landsbygdmaterial. Troligen kom de från städernas di
rekta omland men regionalt varuutbyte över längre 
avstånd kan ha förekommit. Vanligen tyder lands- 
bygdsmaterialen på en differentierad djurhållning med 
betydande delar av får och svin även om nötdjuren 
kan dominera även här. Nötkreaturens mångsidiga ut
nyttjande som producenter av mjölk och kött, använd
ningen som dragdjur liksom att de har en längre till
växthastighet och reproducerar sig i långsammare takt 
än andra kritter, medför att slaktåldern ligger betydligt 
högre för denna art än jämfört med svin. Även äldre 
dragdjur och mjölkkor slaktades som köttdjur när de 
inte var produktiva längre. Svinen får stora kullar och 
uppnår full slaktvikt vid en betydligt lägre levnadsål
der, vilket innebär att det är dyrt att behålla dem efter 
denna tidpunkt.

Fårskötseln ökar i betydelse i förhållande till nöt
kreatur och svin under järnåldern, framför allt på 
Öland och Gotland. Får har inte samma krav på vin
terfoder och ställning som nötkreatur. I viss mån äter 
de andra växter och utnyttjar därmed andra nischer i 
landskapet, vilket kan ha haft betydelse när betnings- 
trycket varit hårt och även då odlingen tagit över tidi
gare betesmarker närmast byarna. Förutom kött och i 
viss mån mjölk ger fåren ytterligare avkastning i form 
av ull. Textilfynd visar att nya fårraser introducerats i 
Skandinavien, i samband med detta har även aveln ut
vecklats.

Under yngre järnålder ökar svinets betydelse i kött
konsumtionen. Orsakerna kan spåras i ökad urbanise
ring samt förändringar i jordbruk och odlingsland
skap. Tidigare hölls svinen i lövskogsområden, i det 
intensivt uppodlade jordbrukslandskapet och i städer
na utgjorde svinet ett viktigt husdjur som kunde om
vandla spannmål och hushållsavfall till fläsk i en rela
tivt snabb process.

Fiona, gås och katt är tre husdj ursarter som introdu
cerades i Skandinavien under järnåldern. Förekomsten 
av höna är belagd genom fynd från Malmö daterat till 
100-talet f.Kr. och från övriga Skåne kring Kristi födel
se. De tidigaste tamgässen finns från järnålderns mitt.
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Fynd av katt har gjorts i Västergötland i kontext från 
100-talet e.Kr. Under 300-600-talen blir katten van
ligt förekommande på gårdar i södra Sverige (Welin- 
der, Pedersen & Widgren 1998, s. 376).

Tafonomiska faktorer och processer 
som påverkar representativiteten i 
osteologiska material
Endast en bråkdel av det ursprungligen deponerade 
materialet återfinns vid en arkeologisk undersökning. 
Tafonomiska processer påverkar djurbensmaterialens 
omfattning, sammansättning och representativitet. En 
serie av fysiska, kemiska och mänskliga faktorer, för
stör eller minskar antalet tillvaratagna skelettelement 
(Noe-Nygaard 1987, s. 19f; Lyman 1994). De vikti
gaste faktorerna för nedbrytning av osteologiskt mate
rial är jordartens sammansättning, erosion, väder och 
vind, gnag av djur och brand. Ben från olika djurarter 
påverkas i olika hög grad. Fisk utgör en grupp som är 
särskilt känslig då deras ben ofta är små, tunna och 
sköra i sin struktur (Wheeler & Jones 1989, s. 63; Ly
man 1994, s. 438).

Utgrävningsmetoderna har mycket stor betydelse 
för sammansättningen av det tillvaratagna benmateri
alet. Sållning är av yttersta vikt för att öka möjligheten 
att tillvarata små ben av såväl fisk som fågel (Payne 
1972, s. 61; Wheeler & Jones 1989, s. 50; van Neer & 
Ervynck 1994, s. 14). Utifrån benens morfologi, ro- 
busticitet, struktur, storlek och fetthalt liksom djurets 
slaktålder har olika arter varierande möjlighet att be
varas även efter deponering i jord.

Predepositionella skeenden har stor betydelse för 
vad som senare bevaras. Olika tillagningsprocesser som 
kokning eller direkt eldpåverkan är av betydelse för be
nens möjlighet att bevaras. Även fiskbenens möjlighet 
att ”överleva” passagen via människors och djurs mat
smältningssystem, påverkas då de exponeras för både 
mekanisk åverkan genom gnag och tuggning och ke
misk dito av magsyra (Jones 1984, s. 62). Ytterligare en 
mänsklig faktor utgörs av ”tramplingeffekten” som

skadar och förstör ben deponerade på golv eller andra 
boplatsytor.

Djurben utgör en mycket stor fyndkategori vid un
dersökningar av medeltida lämningar. Omfattande 
benmaterial har tillvaratagits vid grävningar framför
allt i medeltida stadslager. Geografiskt och tidsmässigt 
finns variationer i hur påträffade material omhänder
tagits. På vissa lokaliteter har man konsekvent samlat 
in och sparat allt material som framkommit vid explo- 
ateringsundersökningar, medan i andra fall har endast 
ett, vad arkeologerna bedömt som ”representativt”, 
urval sparats. Många material har packats och maga
sinerats utan att osteologisk analys utförts. Tidigare 
forskning har noterat att material från agrara miljöer 
ofta är väsentligt mindre och sämre bevarade än urba
na material.

Studien har baserats på jämförelse av antalet frag
ment inom respektive art, särskilt intressant är förhål
landet mellan de tre viktigaste köttproducerande arter
na; nötkreatur, får/get och svin. Ytterligare en kvanti- 
fieringsmetod är beräknat minsta antal individer 
(MNI), men denna metod är inte användbar i denna 
studie. Flera av materialen är alltför små för att en så
dan beräkning ska bli tillförlitlig och för många av de 
äldre analyserna finns inga uppgifter tillgängliga om 
individantal.

Boplatserna under järnvägsspåren

Samtliga lokaler i denna undersökning är belägna inom 
ett relativt begränsat geografiskt område beläget i den 
sydvästskånska slättbygden, med ungefär likvärdiga 
förutsättningar med avseende på topografi och naturre
surser. Regionen var under yngre järnålder och medeltid 
ett av Sydskandinaviens största sammanhängande och 
mest folktäta bebyggelseområden (Svanberg & Söder
berg 2000, s. 14). De nordligare platserna, belägna på 
gränsen till risbygden, får dock antas ha haft något säm
re förutsättningar, med magrare jordar och mer fälads- 
mark än åkermark tillhörande bysamfälligheterna. Föl
jande platser undersökta inom Västkustbaneprojektet
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har använts: Dagstorp, Säby, Särslöv, Häljarp, Rya, 
Övre Glumslöv och Dösjebro (fig. 1). Sex av dessa 
platser ingår i delprojektet Byarna längs vägen. Loka
lerna har olika karaktär alltifrån ”normal” boplats till 

282 möjligt kungalev. Dösjebro har tolkats varande an
tingen ett härläger/skans eller en krog. Dateringsmäs- 
sigt spänner materialen över tidsperioden vendeltid till 
senmedeltid.

Bebyggelselämningarna i Dagstorp är daterade till 
folkvandringstid-vikingatid med tyngdpunkt på ven
deltid. Delar av djurbensmaterialet påträffades i 12 
grophus. (Gardell 1999b). Merparten av materialet 
från undersökningen av den medeltida bytomten i 
Säby härrör från anläggningar och kulturlager datera
de till 1000-1700-tal (Gardell 1999a). Inom Särslövs 
bytomt undersöktes en gård från sen vikingatid-tidig 
medeltid. Merparten av materialet framkom i tre an
läggningar daterade till 1050-1100-tal e. Kr. (Gardell 
1999f). Vid slutundersökning av Häljarps medeltida 
bytomt, undersöktes två gårdslägen med sammanlagt 
fem byggnader daterade till vikingatid-tidig medeltid. 
Hälften av materialet framkom vid sållning av fyll
ningen i två anläggningar, en grop och en ränna. Dessa 
båda anläggningar har tolkats som ett köksavlopp hö
rande till Hus 4 (Gardell 1999d). Ett mindre djurbens- 
material tillvaratogs vid undersökningen av Rya med
eltida bytomt (Gardell 1998b). Vid den arkeologisk 
undersökningen inom Övre Glumslövs medeltida by
tomt tillvaratogs ett djurbensmaterial omfattande ca 
12 kg. Utifrån grävningstekniska aspekter valdes golv
lagren från det senmedeltida Hus 11 (1400-1650) ut 
för osteologisk analys (Gardell 1999e). Både ifråga om 
antal fragment och antal individer innehåller golvlag
ren framför allt rester av fisk. Större djurben kan ha 
städats ut ur huset, medan fiskben och mindre frag
ment av djurben blivit kvar. Närvaro av hund på plat
sen har förutom av fynd av ben av arten även påvisats 
genom fyndet av ett ben av kolja med hundbett. Strax 
norr om Dösjebro undersöktes en skans/härläger alter
nativt krog, daterad till 1550-1600 e. Kr. Den anato
miska representativiteten visar att materialet framför

allt innehåller köttfattiga delar av nöt och svin, ensta
ka mer köttrika delar förekommer dock. Fåret repre
senteras av alla kroppsregioner och är också den art 
som klart dominerar materialet (Gardell 1999c).

Övervägande delen av djurbensmaterialen tillhör 
husdjursarterna nötkreatur, får/get, och svin. Därut
över har mindre mängder av häst, hund, katt, tamhö
na och gås identifierats. Materialen representerar av
fall från slakt, styckning och måltider. Bevaringsgra
den i materialen varierar och fragmenteringsgraden 
vittnar om ett intensivt utnyttjande av djurkropparna. 
Den anatomiska representativiteten visar att hela 
kroppar hanterats, och djuren har slaktats och konsu
merats på samtliga platser utom Dösjebro. Denna lo
kals avvikande funktion har påverkat sammansätt
ningen av det osteologiska materialet. Få ben av vilda 
arter liksom fågelben har registrerats i materialen. 
Mängden fiskben varierar, på enstaka lokaler har om
fattande fiskbensmaterial påträffats.

Osteologiska material från andra 
skånska lokaler
För den jämförande studien har jag sökt fram lämpliga 
medeltida material från samma geografiska region, från 
både landsbygd och städer. Jag sökte efter material som 
var väl framtagna, väldaterade, analyserade och publi
cerade. I vissa fall har endast en del av materialen ut
nyttjats. Materialen från Kyrkheddinge och Gårdstånga 
innehåller ben från både vikingatid och medeltid, majo
riteten av djurbenen i Kyrkheddinge härrör från medel
tida faser medan förhållandet är omvänt i Gårdstånga. I 
den följande diskussionen rörande den varierande (rela
tiva) frekvensen mellan köttdjuren har endast ben från 
medeltida kontexter i dessa material medtagits.

Vid de förnyade undersökningarna av centralplat
sen Uppåkra har ett stort djurbensmaterial tillvarata
gits från lager daterade till romersk järnålder respekti
ve yngre järnålder. Materialet har analyserats av Lena 
Nilsson (Nilsson 2001). Delar av det material som 
grävdes fram av Vifot på 1930-talet och analyserades
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Helsingborg

• Övre Glui

Häljarp

, Dagstorp 
• Särslöv

Gårdstånga

Lund

e Uppåkra

Sites excavated by the West Coast Line project from which animal 
bones were retrieved for osteological analysis.

Fig. 1. Arkeologiskt undersökta lokaler inom Västkustbaneprojektet från 
vilka djurbensmaterialet till den osteologiska analysen har hämtats.

av Herved Berlin (Berlin 1936) ingår i den analysen. 
Osteologen har välvilligt ställt uppgifter om det yngre 
materialet till mitt förfogande för denna studie.

I anslutning till det område som tidigare undersökts 
av T. Ohlsson (LUHM) utfördes ytterligare utgrävningar

1990 av norra byområdet i Löddeköpinge av Riksantik
varieämbetet. Från den förra undersökningen har inget 
benmaterial genomgått osteologisk analys, från den se
nare har benmaterial analyserats av Friederike Johans
son (Johansson 2000b). Merparten av benmaterialet
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härrör från 33 vikingatida grophus och representerar 
slaktavfall och hushållsavfall. Den höga andelen häst i 
materialet (9%) tyder på att hästkött stått på matse
deln.

I samband med de arkeologiska undersökningarna 
inom Sydgas-projektet framkom djurbensmaterial på 
flera lokaler, delar av dessa material analyserades 
1984 av Per Ericson (Ericsson 1996). Vid undersök
ningen av bytomten i Önnerup påträffades 448 kg 
djurben, ett sample av materialet har analyserats (ca 
9kg). Benmaterialet härrör från en högmedeltida 
brunn och ett lagergrävt grophus daterat till sent 900- 
tal-1000-tal samt golvlager från ett något yngre över
lagrande hus. Alla anläggningarna ligger inom gård 
14. Byggnadsstrukturer och spatial fördelning av 
dessa liksom fyndsammansättningen indikerar att Ön
nerup inte kan klassas som en vanlig bondby.

Den arkeologiska undersökningen av Kyrkheddinge 
bytomt utfördes 1995. Totalt insamlades 176 kg djur
ben varav 52 kg analyserats av Friederike Johansson 
(Johansson 1998). Fiskbenen analyserades av mig (Gar
dell 1998a). En mindre del av djurbensmaterialet (7%) 
påträffades i anläggningar knutna till sen vikingatid 
och tidig medeltid, medan mer än 80% härrör från 
anläggningar daterade till 1100-1400-talen.

Sammanlagt 55 kg djurben från anläggningar date
rade till vikingatid/tidigmedeltid respektive högmedel
tid från Gårdstånga Kungsgård har analyserats av Sa
bine Sten (Sten 1992,1994a). Merparten av benen på
träffades i anläggningar från det äldre skedet, framför 
allt i grophusfyllningar.

Merparten av materialet från Lund (94%) fram
kom vid den s.k. Thulegrävningen som utfördes 
1960-1961. Materialet är daterat till 1020-1050 e.Kr. 
Den osteologiska analysen har utförts av Jan Ekman 
(Ekman 1973). Det finns även ett analyserat benmate
rial från äldre grävningar i samma del av centrala 
Lund, kvarteret Färgaren och Stortorget (Bergquist & 
Lepiksaar 1957). Materialet om drygt 700 fragment är 
dock svårtillgängligt. I detta material uppgår andelen 
nöt till hela 62 %. Förutom hushållsavfall innehåller

detta även hantverksavfall såsom importerade ren
horn och ovanligare arter som val och valross, dessa 
fynd indikerar fjärrtransport.

Vid den arkeologiska undersökningen av medeltida 
bebyggelselämningar och kulturlager i kvarteret Mi
nerva i centrala Helsingborg 1994 tillvaratogs 73 kg 
djurben. Materialet har analyserats av Friederike Jo
hansson (Johansson 2000a). Analysen av de drygt 200 
fiskbenen som påträffades i en lerbotten är utförd av 
författaren (Gardell 2000).

Även djurbensmaterialen från samtliga jämförelse
lokaler domineras av husdjursarterna nöt, får/get och 
svin. Materialen utgörs av slakt- och måltidsrester. 
Rester av häst, hund, katt, höna och gås finns också 
representerade liksom på vissa lokaler ett rikt fisk- 
bensmaterial. Inslaget av vilda arter utgör en mi
noritet även i dessa material, jakt bedöms ha haft ing
en eller ringa betydelse. Bland fågelbenen i Gårdstånga 
har arter som tornfalk och sparvhök identifierats. 
Sparvhöken kan eventuellt kopplas till falkenering.

Relativ frekvens av husdjursarterna 
nötkreatur, får/get och svin
Husdjursarternas relativa betydelse i förhållande till 
varandra kan ge indikationer på inriktningen av hus
djurshållningen, men är beroende av olika förutsätt
ningar som lokalens geografiska belägenhet och till
gång på betesmark, såväl som typ av bosättning; 
gårds-, by- eller stadsmaterial (fig. 2a och 2b). Platser
nas olika lämplighet för uppfödning av djur av olika 
storlek och med olika behov spelar också in. Arternas 
relativa betydelse har även fluktuerat över tid inom lo
kalerna. Även fyndkontexten har betydelse för hur de 
tillvaratagna benmaterialen ser ut, om de är påträffade 
i slutna kontexter som en grop, en brunn, ett grophus, 
ett golvlager inne i ett hus eller utgörs av ben påträffa
de i kulturlager. Här spelar både anläggningens funk
tion och olika bevaringsförutsättningar naturligtvis en 
stor roll, både vad gäller fragmenteringsgraden av ma
terialet liksom vad som bevarats. På ett golv hamnade
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mindre ben, rester från matlagning och måltider, som 
sedan utsatts för tramp och kanske krossats till myck
et små fragment medan större hela ben, i samband 
med slakt och styckning, slängdes i gropar och brun
nar. I den senare anläggningstypen har den fuktiga 
miljön i sig befrämjat bevaringen. Bortförande av de
lar av avfallet av husdjur som hundar och svin, eller 
vilda djur som rävar och fåglar innebär en minskning 
av materialet i samband med deponeringen.

Diskussionen koncentreras på artfrekvens mellan 
husdjursarterna nöt, får/get och svin samt storleken på 
individerna inom arterna och slaktålder. Samtliga ma
terial i denna studie domineras av ben från husdjursar
terna nötkreatur, får/get och svin. Den relativa frekven
sen mellan dem varierar mellan lokaler med olika date
ring respektive olika karaktär. Det vendeltida materia
let från Dagstorp innehåller, som väntat av en boplats 
från yngre järnålder, en större andel nötkreatur följd av 
svin och får/get. Materialen från Särslöv och Häljarp, 
daterade till vikingatid-tidigmedeltid innehåller lägre 
andel nöt, Särslöv har en klar dominans av svin fram
för nöt och en mycket liten andel får/get. I Häljarp do
minerar nöt framför svin och får/get. De medeltida 
materialet från bytomten i Säby har en jämn fördelning 
mellan de tre arterna, medan den medeltida byn Rya 
domineras av nöt framför svin och får/get. Materialet 
från Övra Glumslöv avviker markant från övriga by
material med sin stora dominans av svin framför nöt 
och innehåller liksom Särslöv en mycket liten andel får/ 
get. Kanske kan den stora andelen svin förklaras av 
diskontinuitet i bosättningen eller byns läge på gränsen 
till risbygden med sämre lämpliga betesmarker för stör
re gräsätare. Svin föredrar örtrik undervegetation i 
skogsmark och får kan klara sig på torra gräsarter. 
Kort ockupationstid och särpräglad funktion kan kan
ske förklara den avvikande fördelningen i materialet 
från Dösjebro. Lokalens tolkning som härläger eller 
krog under andra hälften av 1500-talet gör att man får 
förutsätta att ingen husdjurshållning drevs på platsen 
utan att benmaterialet härrör från inköpta slaktdjur 
framför allt av får, samt mindre andelar nöt och svin.

Materialet från yngre järnåldersboplatsen i Uppåkra, 
liksom det vikingatida Löddeköpinge och de medelti
da byarna Önnerup och Kyrkheddinge uppvisar en 
förhållandevis likartad och jämn fördelning mellan 
köttdjuren, även om frekvensen varierar något mellan 285 

lokalerna. Ett i alla avseende väntat resultat som stäm
mer väl överens med tidigare studier av material från 
järnålder och medeltid. Fördelningen mellan arterna i 
den medeltida delen av materialet från kungsgården i 
Gårdstånga avviker däremot markant från de övriga 
landsbygdsmaterialen. Artfördelningen med en kraftig 
dominans för nöt är nästan identiskt med frekvenser
na från staden Lund. I Helsingborg upptar andelen nöt 
mer än 60%. Generellt innehåller stadsmaterial en hö
gre andel nöt. Men beror detta faktum på en intensi
fiering av boskapsskötsel under medeltid, som ofta 
anges som orsak? Eller beror dominansen på ökad 
handel och förflyttning av slaktdjur?

Är de här samlade osteologiska resultaten avseende 
den relativa frekvensen mellan de tre köttdjuren till
förlitliga och representativa? För att testa trovärdighe
ten i resultaten har underlagen bearbetats statistiskt 
både vad gäller frekvensen mellan arterna inom res
pektive lokal och lokalerna sinsemellan art för art. 
Resultaten har naturligtvis påverkats av materialens 
olika storlek, bevaringsförhållanden, fragmenterings
grad och utgrävningsmetodik. Tolkningen blir då att 
resultaten för jämförelselokalerna är tillförlitliga och 
speglar förhållandet mellan arterna inom lokalerna 
liksom skillnader eller likheter mellan lokalerna. Re
sultaten av materialen från VKB-lokalerna uppvisar 
något sämre representativitet, dock kan de ändå tolkas 
som att de speglar tendenser i frekvenser mellan arter 
respektive förhållandet mellan lokaler.

De varierande andelarna av husdjursarterna kan 
indikera olika grader av välstånd. Så kan exempelvis 
färre kor tolkas som tecken på en sämre ekonomi, men 
det kan också vara så att nötkreaturen har utgjort en 
viktig handelsvara och förts levande från platsen för 
försäljning och slakt på annan plats. Utnyttjande av na
turresurser som tillgång på lämplig betesmark påverkar
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också inriktningen på husdjurshållning liksom arter
nas olika behov av vinterstallning. Får dominerar 
starkt i förhållande till get. De sparsamt förekomman
de resterna av ben av get, tyder på att getter inte haft 
någon större ekonomisk betydelse i Skåne.

Övriga husdjur

Andelen häst i materialen är relativt liten i förhållan
de till övriga stora husdjur. Flertalet av bymaterialen 
innehåller mellan 4 och 6 % häst. I stadsmaterialen 
från Lund och Helsingborg utgör andelen häst 1 % 
eller mindre. Aven platser med specialiserad funktion 
som Gårdstånga och Uppåkra hade endast 1 respekti
ve 2 % häst, medan andelen häst i Löddeköpinge 
uppgick till förväntade 9 %. I det särpräglade materi
alet från skansen/krogen i Dösjebro förekom inga 
ben av häst. Störst andel häst påträffades i materialet 
från Dagstorp, 18 %, den höga procentandelen kan 
förklaras med lokalens datering till vendeltid. Mäng
den hästben bland rester av husdjur i avfallslager 
minskar generellt drastiskt vid övergången till kristen 
tid. Den generella avsaknaden av eller ringa mängden 
hästben i material från tidigmedeltida städer har tidi
gare förklarats med ett religiöst förbud att äta häst
kött. Fynd av hästben från undersökningar av medel
tida bytomter pekar på att det kan finnas en skillnad 
mellan stad och landsbygd vad gäller konsumtionen 
av hästkött.

Ben av hund har identifierats i material från de fles
ta lokaler förutom Rya, Särslöv och Dösjebro. Fram
förallt rör det sig om medelstora till stora individer, 
dock har någon enstaka mindre hund påträffats. Katt 
förekommer i alla jämförelsematerialen men endast i 
tre av Västkustbanematerialen. Generellt har väsentli
gen mindre mängder ben av katt påträffats än av 
hund. Båda Lundamaterialen innehåller en större 
mängd ben av katt än samtida landsbymaterial. Då 
även spår av råttgnag iakttagits på djurben kan man 
ana en viktig funktion i staden för katten (Bergquist & 
Lepiksaar 1957).

Förvånansvärt få ben av tamfågel som höns och gås har 
påträffats i bymaterialen från Västkustbaneprojektet. 
Generellt dominerar höna över gås på järnålders- och 
medeltidslokaler. Detta kan beläggas i de byar där fågel
ben registrerats även om antalet ben är lågt, liksom i 
jämförelsematerialen som innehåller större mängder 
ben av höns och gås. I materialen från de medeltida stä
derna Lund och Helsingborg dominerar dock gås fram
för höna. En allmän tendens i alla materialen är att det 
finns få fynd av ben av vilda djurarter både på järnål- 
derslokaler och medeltida bytomter.

Slaktålder - unga eller gamla djur

Slaktdjur kan ha fötts upp och konsumerats på en och 
samma plats, men också förts exempelvis från en by in 
till staden. Det är troligt att slakt, styckning och fort
satt hantering av slaktprodukterna i allmänhet skett 
nära konsumenterna. Nötkreatur eller får kan ha dri
vits in i flock för slakt eller transporterats till staden i 
styckat skick för försäljning på marknader. Städernas 
behov av kött har till större delen täckts av omlandets 
resurser. Inne i staden hölls endast mindre husdjur 
som höns och gäss samt svin som utfodrades med hus
hållsavfall. Hästen finns också sparsamt representerad 
i stadsmaterialen men har främst använts som arbets
djur.

Slaktåldern på individerna ger upplysning om inrikt
ningen på husdjurshållningen på en lokal, om djuren 
hållits för ull-, mjölk- eller köttproduktion. Ett nötkrea
tur producerar ungefär dubbelt så mycket kött som ett 
svin, vilket i sin tur producerar 50 % mer än ett får (Ek
man 1973, s. 75). Merparten av nötkreaturen slaktades 
vid 2-3 års ålder, då de i princip uppnått full slaktvikt. 
Dessutom förekommer det slakt av unga kalvar i flera av 
landsbygdsmaterialen, särskilt från Kyrkheddinge och 
Gårdstånga. I det senare materialet utgör dock vuxna 
djur merparten av individerna. Djur som användes i 
avel, mjölkproduktion eller tjänade som dragdjur slak
tades vid högre ålder. Stadsmaterialen innehåller en läg
re andel slaktade kalvar än landsbygdsmaterialen, vilket



h å I n g stens eko

indikerar drivandet av hjordar bestående av vuxna 
djur för slakt till staden.

En mycket stor andel av fåren i alla här studerade 
material slaktades som årslamm och fjolårslamm då de 
uppnått en acceptabel slaktvikt. Andelen årslamm res
pektive fjolårslamm har dock varierat något mellan oli
ka lokaler, men det tycks generellt inte vara någon dis
tinkt skillnad mellan land och stad. Den medeltida de
len av materialet från Gårdstånga är dock speciellt ge
nom att det inte innehåller några slaktade lamm. I alla 
fårbesättningar utgör fullvuxna modertackor stom
men. Om inriktningen ligger på ullproduktion är ande
len vuxna baggar stor då dessa gav mer ull, och ull av 
högre kvalitet, än tackor. Ullproducerande tackor slak
tades normalt vid ca 6-7 års ålder. Utslaktningen av 
ungdjur är låg i en besättning med sådan inriktning. 
Om man däremot inriktat sig på köttproduktion så är 
det främst års- och fjolårslamm som slaktats. Då fåren 
uppnått sin maximalvikt är det inte längre lönsamt att 
behålla dem. I svenska material från järnåldern har 
inga tecken på specialisering på ullproduktion kunnat 
spåras utan djuren har hållits för en kombinerad pro
duktion av kött, mjölk och ull. I Danmark har troligen 
ullinriktad fårskötsel funnits vid denna tid. (Welinder, 
Pedersen & Widgren 1998, s. 369) Den generella bil
den av de medeltida städernas stora andel av årslamm 
och fjolårslamm tyder på att ungdjuren drevs in till sta
den för slakt medan fårskötseln och ullproduktion 
skedde på landsbygden (Vretemark 1994, s. 61).

Svin slaktades vanligen vid 2-3 års ålder då de upp
nått full slaktvikt. Slakt av spädgrisar har dock kunnat 
beläggas särskilt i material från Övre Glumslöv, Löd- 
deköpinge, Gårdstånga och Helsingborg. I stadsmate- 
rial dominerar vanligen ben från galtar. Troligen bero
ende på att smågrisproduktionen skett på landsbygds- 
gårdar; det fanns gott om ollonbete i de sydsvenska 
lövskogarna. Svin färdiga för slakt respektive galtkul- 
tingar för gödning levererades in till staden (Vrete
mark 1994, s. 58).

Med reservationen för begränsningen i omfattning
en på materialen från Västkustbaneprojektet tycks de

ändå spegla en tydlig tendens att husdjurshållningen 
varit inriktad på köttproduktion, med en eventuell 
kompletterande mjölk- och ullproduktion. Hästarnas 
slaktåldersfördelning styrker antagandet att hästens 
betydelse skiftat från köttdjur till betydelse som ar- 287 
betskraft.

Husdjuren var mindre under järnåldern och medelti
den än idag. Som en följd av domesticeringen av hus
djuren ses en markant storleksskillnad mellan tama 
husdjur som nöt, får och svin och deras vilda ur- 
sprungsarter uroxe, mufflonfår och vildsvin. Generellt 
har husdjuren minskat i storlek från domesticeringen 
och framåt. Tillgång, sammansättning och kvalitet på 
näringen påverkar storleken. En annan faktor kan ha 
varit att vinterstallning av djuren gjort att man valt att 
avla på mindre individer. Forntida djurhållningssys- 
tem har gynnat de tåligaste djuren med lägst energiom
sättning och minst krav på föda, vilket över tid gett en 
genetiskt betingad minskning av kroppsstorleken.

Som minst i storlek var nöt, svin och häst strax före 
Kristi födelse, för att under senare delen av järnålder 
uppvisa en viss storleksökning och sedan under medel
tid närma sig minimimåtten igen. Den allra minsta in
divid som påträffats i Sverige kommer emellertid från 
en ko som haft en mankhöjd på endast 86 cm och som 
är funnen i 1600-talslager i Falun. Ytterligare en liten 
ko med en mankhöjd på 87 cm påträffades i material 
från Vadstena slott, daterat till 1400-1600-talen. Från 
den senare lokalen hittades också ben av den största 
tjur som påvisats i svenskt arkeologiskt material, med 
en mankhöjd på 135 cm (Sten 1994b, s. 39). Denna 
mankhöjd motsvarar dagens svensk låglandsboskap.

Nutida djur har till följd av en specialiserad avel 
återigen större storlek om än med väsentligen föränd
rade proportioner. Svinens korta, tilltryckta tryne är 
en sen förändring liksom nya rasers långsträckta 
kropp med mycket magert bacon är resultat av en se
lektiv konsumentinriktad avel.

Storlek - små eller stora individer
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Vendeltida gårdslämningar i Dagstorp

Den medeltida bytomten i Säby

r
En gård från sen vikingatid/tidig medeltid i Särslöv

Ett köksavlopp i Häljarp

En rad by i Rya

Flundror i mängd i golvlager från Övra Glumslöv

Härläger eller krog i Dösjebro

Fig. 2a. Djurarter som finns representerade i det osteologiska ma- Animal species represented in the osteological material from the
terialet från Västkustbaneprojektet. West Coast Line project.
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Norra byområdet i Löddeköpinge

Gård nr 14 i Önnerup

Kyrkheddinge bytomt

Gårdstånga kungsgård

Medeltida djurben från Lund

Kvarteret Minerva i Helsingborg

Fig. 2b. Representerade djurarter från undersökta och jämförbara 

platser i Västra Skåne.

Animal species represented at the excavated sites and comparable 
sites in western Skåne.
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Det är en markant skillnad mellan nutida nötkreatur 
och medeltida med avseende på såväl mankhöjd som 
slaktvikt och mjölkproduktion. Dagens nötboskap 
har en mankhöjd mellan 140 och 180 cm medan de 
medeltida var mellan 90 och 120 cm höga. Ett kött
djur har idag en slaktvikt på 300-400 kg, det medelti
da djuret endast 100-120 kg. Nutida kor producerar 
6000-9000 liter mjölk per år, den medeltida kon un
gefär 500 liter. Dessutom hade den medeltida kon tro
ligen en längre sinperiod och kortare laktationsperiod. 
Nötkreatur under medeltid och järnålder var jämfört 
med nutida boskap småvuxna och klent byggda. Lika
så mognade individerna vid högre ålder än idag bero
ende på orsaker som undernäring och utegångsdrift. 
Den långsammare mognadsprocessen gäller säkert 
även får/get och svin, även om vi troligen ska se det 
som en i nutid accelererad mognadsprocess.

Endast ett fåtal mankhöjder har kunnat beräknas 
för nöt, svin och häst i materialen från Västkustbane- 
projektet, då lämpliga intakta element ofta saknats. I 
de mer omfattande jämförelsematerialen har ett betyd
ligt större antal mätningar kunnat göras. Mankhöjds- 
beräkningar visar att merparten av nötkreatur under 
järnåldern och medeltid i Skåne mätte mellan 100 och 
120 cm. I stadsmaterialet från Helsingborg förekom 
enstaka individer med en lägre mankhöjd, ner till 96 
cm och i Säbymaterialet registrerades den allra största 
individen med en mankhöjd på 129 cm.

Fåren visar inte en så drastisk storleksförändring; 
troligen har storleksreduceringen fördröjts pga. im
port av storvuxna ullraser (Welinder, Pedersen & Wid- 
gren 1998, s. 377). Under vikingatid och medeltid var 
fåren som minst, med en mankhöjd mellan 56 och 64 
cm (Sten 1994b, s. 35). Ursprungsarten mufflonfår har 
en mankhöjd mellan 70 och 85 cm. Den genomsnittli
ga mankhöjden för dagens gotlandsfår, som är en 
svensk lantras med anor ner i bronsålder, är 51-56 cm. 
Osteologiska analyser har tidigare visat att fåren i söd
ra och västra Sverige i genomsnitt hade 4-6 cm högre 
mankhöjd än fåren i mellersta Sverige och Norrland. 
Orsaken till detta fenomen kan sökas i skillnader i

betesperiodernas längd snarare än att det är uttryck 
för förekomst av olika raser (Vretemark 1994, s. 60). I 
materialen från Västkustbaneprojektet kunde inga 
mankhöjdsberäkningar göras för får. I jämförelsema
terialen har merparten av individerna en mankhöjd 
mellan 59 och 69 cm. I Helsingborg finns även det 
minsta fåret med en mankhöjd på 54 cm och i Kyrk- 
heddinge noterades en icke helt färdigväxt individ som 
borde bli högre än 70 cm. Svinen i Säby var mellan 64 
och 83 cm höga medan svinen i jämförelsematerialen 
hade en mankhöjd mellan 61 och 80 cm. Majoriteten 
av måtten ligger dock mellan 66 och 75 cm.

Hästen utnyttjades under järnålder som riddjur, 
dragdjur och till föda. Hästarna har varit av typ fjord
häst eller Islandshäst med en mankhöjd mellan 141 
och 147 cm, utifrån enstaka beräkningar på Västkust- 
banematerialet. I jämförelsematerialet finns ett tjugo
tal mankhöjdsberäkningar för häst, den lägsta på 123 
cm och den högsta på 149 cm. Det tycks röra sig om 
två storleksgrupper av häst. Den större hästen före
kommer på alla lokaler medan den mindre varianten 
registrerats i Löddeköpinge och Kyrkheddinge. Nuti
da gotlandsruss och fjordhästar har en mankhöjd på 
110-130 cm respektive 135-145 cm.

Medeltida fiske och handel med fisk

Utmed den södra Östersjökustens flacka stränder och i 
Öresund har omfattande sillfiske förekommit sedan 
medeltiden. Knytlingasagan berättar om sillfiske i 
Öresund på 1000-talet. Ett fåtal skriftliga källor om
nämner sillfiske av kommersiell natur i södra Öster
sjöregionen på 1100-talet. Från 1200- och 1300-talen 
ökar antalet skriftliga belägg, där förläningar och 
skatter till strandägare omnämns (Norman 1995, s. 
75). Skriftliga källor från 1100-talet och framåt omta
lar att sillen gick till i tidigare aldrig skådade mängder 
i södra Öresund och utmed Skånes sydkust. Enligt 
Saxo Grammaticus, fanns så mycket sill att skeppen 
knappt kunde röra rodret, ja så mycket sill att de kun
de fångas med bara händerna. Saxo omnämner även
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det stora antalet fiskebodar på de skånska stränderna 
(Ersgård 1988, s. 34). Troligen utgjorde det äldsta sill
fisket ett rent husbehovsfiske. Begreppet yrkesfiskare 
är okänt i de nordiska landskapslagarna från medelti
den. Fisket i Öresund bedrevs av bönder och borgare, 
som en binäring till övriga sysslor (Eriksson 1980, s. 
26). Sillfisket var ett troligen utpräglat säsongsfiske 
under tidiga höstmånader.

Handel med fisk började utvecklas vid slutet av vi
kingatiden. Senare expanderade handeln med fisk och 
bestod förutom av insaltad sill även av torkad torsk 
från västkusten och Norge samt torkad gädda från 
Nordsverige (Jonsson 1986, s. 122; Sten 1995, s. 5). 
Med början i 1200-talet ger fisket upphov till en om
fattande handel, framför allt i de tyska hansestädernas 
regi. Fisket utgjorde basen för den årliga Skånemark- 
naden i Skanör och Falsterbo som hade sin blomst- 
ringsperiod från 1100-talets mitt till medeltidens slut. 
Bidragande till att sill blev en stor exportvara var den 
förbättrade saltningstekniken. Sill ruttnar lätt och är 
inte lika lämplig att torka som andra arter. Kyrkan och 
Hansan anses ha spelat en stor roll för att öka betydel
sen av fisk i dieten. Kyrkan proklamerade ca 180 
fastedagar per år, då det inte var tillåtet att äta kött 
(Norman 1995, s. 87). Skriftliga och arkeologiska käl
lor visar att sill konsumerats i de flesta sociala miljöer. 
Fisk var fastemat och iakttagande av fasteregler var 
viktigt för att erhålla syndernas förlåtelse. Att fisk ut
gör tillgänglig föda färskfångad eller i behandlat till
stånd under hela året är en viktig aspekt med tanke på 
de rigorösa fastereglerna under medeltiden.

Att fisket tidigare tillmätts en underordnad roll i 
jämförelse med jordbruket grundas på den ringa infor
mation vi haft möjlighet att få fram ur arkeologiska 
material. Fiskben har sällan påträffats vid äldre under
sökningar, och i förekommande fall oftast i ringa mäng
der. Dels beror detta på fiskbenens sämre möjlighet att 
bevaras, dels på metoder och rutiner vid arkeologiska 
utgrävningar. Material från senare års grävningar där 
fiskbensmaterial bevarats och tillvaratagits i samband 
med sållning speglar ett annat förhållande. Även om

det ändå får antagas att fisket utgjort en binäring så 
har fisk utgjort en mer betydelsefull del av kosten än 
vad man hittills antagit. Förekomsten av sill i medelti
da material har ofta tolkats som en influens av kyr
kans omfattande restriktioner rörande fastedagar. 
Mina analyser av fiskbensmaterial från skånska loka
ler daterade till yngre järnålder visar dock att sillen 
dominerar materialen redan under denna tidsperiod.

Den ökande handelsaktiviteten under medeltid och 
importen av det för konservering nödvändiga saltet 
har haft stor betydelse för utvecklingen av sillfisket. 
Insaltningen av sillen innebar en hållbarhet på bort
emot 2 år, och underlättade både förvaring och trans
port. Tidigare har sillen fiskats, distribuerats och för
tärts inom en kortare tidsram, men har säkert varit en 
viktig matfisk redan då, inte minst med tanke på att 
arbetsinsatsen jämfört med utkomsten varit ringa.

I Häljarp påträffades ett mycket omfattande och 
artrikt fiskbensmaterial, med nästan 3000 registrera
de fragment, representerande mer än 100 individer, 
fördelade på elva fiskarter. Sill dominerar fiskbens- 
materialet baserat på antalet identifierade fragment, 
medan torsk är den största arten baserat på vikt. 
Merparten av sillbenen utgörs av kotor. Dessutom 
identifierades ben av kolja, horngädda, ål, gädda, 
abborre, braxen och mört samt från familjerna flun
dror och karpfisk. 1 förundersökningsmaterialet 
finns ytterligare två arter representerade, knot och 
pigghaj. Fiskbensmaterialet från golvlagren i huset i 
Övre Glumslöv består nästan uteslutande av marina 
arter, endast en sötvattensart, abborre, är represente
rad. Förutom torsk och sill, förekommer ben av kol
ja, rödspätta samt familjerna flundror och varar. Det 
faktum att 87 % av fiskbenen härrör från flatfiskar 
måste anses som mycket unikt. Denna artpreferens 
medför att materialet från Övre Glumslöv särskiljer 
sig från andra skånska material. I övrigt material från 
denna lokal förekommer även ben av horngädda. 
Fiskbensmaterialet från Övre Glumslöv innehåller 
minst 100 individer. Materialet är mycket välbevarat, 
förutom de identifierade elementen av ovannämnda
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arter har drygt 1000 fragment av kategorier som rev
ben, fenstrålar och ben från gälapparaten påträffats.

Även materialet från Uppåkra är omfattande och 
uppvisar ett rikt artspektrum, 12 arter och 3 familjer 
är representerade, 2216 fragment av fisk har registre
rats (Gardell 2001). Mer än 80% av de identifierade 
fiskbenen härrör från marina arter och sill dominerar 
materialet. Utöver sill har följande arter identifierats; 
torsk, rödspätta, piggvar, horngädda, sillhaj, gädda, 
abborre, braxen, mört, id, ål samt familjerna flundror, 
laxfisk och karpfisk. Liksom i Häljarp utgörs större 
delen av fragmenten av sill av kotor. Merparten av 
materialet från Kyrkheddinge tillvaratogs från två 
golvlager i hus daterade till 1200-1475 e.Kr. Marina 
arter utgör 95% av materialet, tio fiskarter och tre fa
miljer är representerade (Gardell 1998a). Sillen domi
nerar materialet följd av torsk. Övriga identifierade 
arter är kolja, vitling, rödspätta, skrubbskädda, horn
gädda, ål, abborre, gädda och familjen karpfisk. To
talt har 208 individer belagts.

I Gårdstånga är fisket representerat av ett relativt art- 
rikt fiskbensmaterial med sötvattensarter som abborre, 
gädda, mört, braxen, och familjen karpfisk, även om 
merparten av fiskbenen härstammar från sill, torsk och 
flundror. Även om lokalen ligger ett par mil från kusten 
med tillgång till bra fiskevatten i Kävlingeån, tycks söt- 
vattenfiske varit av mindre betydelse. Fiskbenen påträf
fades i anläggningar tillhörande det äldre skedet.

Enligt Ekman (1973) har torskfisket varit en viktig 
födokälla för stadsbefolkningen i Lund. Troligare är 
dock att det rör sig om handel med fisk på stadens mark
nader och torg. Utöver torsk finns ytterligare tio fiskarter

representerade i materialet. Fiskbensmaterialet från Hel
singborg består uteslutande av marina arter och domine
ras av sill. Mindre individer av torsk och familjen flund
ror kan tolkas som bifångst i ett fiske inriktat på sill.

Andelen fiskben i de skånska materialen varierar 
starkt från ett enda fragment i Särslöv till många tusen 
i Kyrkheddinge. Gemensamt för alla lokalerna, obero
ende av deras avstånd till kusten är att mellan 95 och 
100 % av fiskbenen härrör från marina arter. Enda 
undantaget är Uppåkra där det finns 20 % limniska 
arter. Framför allt dominerar sill och torsk, utom i 
Övre Glumslöv där merparten av fiskbenen kommer 
från flatfiskar. Häljarp, Uppåkra, Kyrkheddinge och 
Lund är de lokaler som uppvisar de mest omfattande 
materialen samtidigt som de innehåller ett rikt och va
rierat artspektrum. Enstaka fynd av unika arter som 
pigghaj, sillhaj, och stör har påträffats. Förekomst av 
sådana arter kan bero såväl på slumpen som fiske
inriktning, även om det förstnämnda är troligast. Ben 
av stör utgör relativt ovanliga fynd. Även om arten fis
kades kring Skånes kuster fram i förra seklet så är det 
sällan som rester av stör påträffas i arkeologiska mate
rial då arten inte är en benfisk utan broskfisk. I princip 
bevaras endast vissa kranieben och de förbenade plå
tar som sitter i rader längs fiskens kropp.

Havsfiske har troligen utförts som en gemensam 
angelägenhet även före Skånemarknadens sillfiske, 
även om inga bevis finns för organiserat fiske under 
vikingatid. Handel med fisk har utifrån materialens 
rika artvariation att döma skett från dignande stånd 
på marknader, på centralplatser och i städer, respekti
ve av kringvandrande fiskmånglare.
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Torbjörn Brorsson

Keramik är traditionellt en fyndkategori som främst 
används för att belysa faktorer som kontakter och da
teringar. Frågeställningar kring kontakter syftar ofta 
till att utröna om keramiken importerats. Detta kan 
göras genom identifiering av främmande kärltyper el
ler av främmande kärlgods. Keramiken kan, genom 
detaljerade studier, integrerad med övrigt material, 
öppna vägen för kunskap om sociala faktorer och för
ändringar. Frågeställningen är huruvida keramiken 
kan belysa aspekter och processer som bybildning, bo
platshierarki och bystruktur.

Material och metod
Materialet som utgör basen i analysen består huvud
sakligen av keramik som påträffats vid undersökning
arna för Västkustbanan i Skåne. Keramiken kan date
ras från vendeltid till modern tid och härrör från bo
platser och medeltida byar. Som jämförelsematerial 
har keramik från både stad och landsbygd, främst i 
västra Skåne använts (fig. 1).

Keramiken har grundregistrerats inom rapportarbe
tet och denna registrering har delvis utökats med infor
mation om mynningsform och dekor. Som komplement 
har även naturvetenskapliga analyser utförts på ett 
mindre antal skärvor. Analyserna omfattar dels mikro
skopering av keramiska tunnslip och dels mätningar av 
termoluminiscens och magnetisk susceptibilitet.

Analysen av tunnslip har utförts i polarisationsmi
kroskop där bl.a. lertyp, magringsmedel, -andel, störs
ta korn och mineralogisk sammansättning undersöks. 
Förekomst av organiskt material, kalcium karbonat 
och diatoméer ingår även i analysen. Tunnslipet har en 
tjocklek av 0,03 mm. Analysen har utförts av Torbjörn 
Brorsson vid Keramiska Forskningslaboratoriet, Kvar
tärgeologiska avdelningen vid Lunds universitet. Mät
ningar av magnetisk susceptibilitet och termoluminis
cens har utförts av Kaare Lund Rasmussen vid Kol-14 
laboratoriet, Nationalmuseum i Köpenhamn.

Bybildning
Beträffande bybildningen är frågan när och varför en by 
bildas. Vilka faktorer styr en bybildningsprocess? Kan 
man genom det arkeologiska materialet studera sociala 
strategier? Keramiken kan vara en lämplig fyndkategori 
att studera eftersom keramik var något som sannolikt 
fanns i alla hem, oavsett social tillhörighet. Genom att 
studera hur och när kärlformer och kärlgods förändras 
kan en spännande diskussion kopplad till större för
ändringar inledas. Går variationer hos keramiken hand 
i hand med större permanenta förändringar t.ex. inom 
religion eller som bildandet av urbana centra? Syftet 
med kapitlet blir därmed att belysa förändringar i kera
miken, från kärlgodset till form och dekor.

Bybildningen, keramiken och tiden
När man rör sig från vendeltid till modern tid passerar 
man flera stora förändringar i keramikhantverket (fig. 
2). En stor del av diskussionen kring denna utveckling 
bygger på allmänna och vedertagna uppfattningar om 
keramik, där väldaterade och välavgränsade fyndkon
texter varit betydelsefulla. Man kan konstatera att just 
detta saknas från undersökningarna för Västkustba
nan. Därför har t.ex. material från Lund fått stor bety
delse för tolkningen av de västskånska fynden. Diskus
sionerna bygger även på allmänna tolkningar där t.ex. 
mindre avvikelser kan förekomma.

Kärlgodset och framställningstekniken
Kärlgodset är en parameter som huvudsakligen kan 
relateras till framställningstekniken, val av lera, mag- 
ring och uppbyggnad. Kärlgodset kan betraktas dels 
som en rent keramisk teknisk produkt, dels som svaret 
på kökets och hushållets specifika krav på kärlfunk
tionen.

Den vendel- och vikingatida keramiken visar stora 
likheter vad beträffar kärlgodset. Det framställdes av 
fina eller grova leror som magrades med krossad berg
art i stora fraktioner. Sandmagrade kärl var ytterst
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Fig. 1. Viktiga lokaler omnämnda i artikeln. Huvuddelen av platserna 
har undersökts inom Västkustbaneprojektet.

Important sites mentioned in the article. The majority of the sites 
were excavated as part of the West Coast Line project.
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ovanliga. Under första hälften av vendeltiden fanns ett 
mycket litet inslag kvar av den tidigare finkeramiken. 
En keramik som kunde vara naturligt magrad, magrad 
med sand eller med finkrossad bergart. Från undersök
ningarna i Dagstorp påträffades en skärva av ett kärl 
vars utsida omsorgsfullt polerats. Analyser av kerami- 
ska tunnslip visade att kärlgodset vara sandmagrat.

Analyser av vendeltida keramik från Västra Karaby 
och Bj ärred i västra Skåne har bekräftat bilden att det 
bergartsmagrade kärlgodset var förhärskande under 
perioden (tab. 1, s. 354). Exempel på undantag för 
denna regel utgör ett hängkärl från Bj ärred. Detta har 
framställts av en naturligt magrad grovlera. Den an
norlunda godstypen kan vara kopplad till speciella 
funktionella krav på hängkärlet.

Den vikingatida keramiken överensstämmer väl 
med den tidigare vendeltida keramiken. Själva upp- 
byggnadstekniken är också lika. Man framställde hu
vudsakligen sina kärl med rull-Zremsbyggnadsteknik 
(N-teknik). Detta är en teknik som har sina rötter i 
neolitikum och som har funnits sporadiskt kvar till 
våra dagar.

De sparsamma fynden av vendeltida keramik har gi
vit den en undanskymd roll i den arkeologiska forsk
ningen. Den grova oornerade keramiken under vendel
tiden har tolkats som en produkt av en keramisk tillba
kagång, vilket har antagits bero på större samhälleliga 
förändringar (Åhman 1971, s. 62). Tillverkningen av

= förändring

Fig. 2. En förenklad skiss över den allmänna förändringen i keramik
materialet i västra Skåne under 1000 år.

Simplified sketch of the general changes in ceramic material in wes
tern Skåne over 1000 years.

finkeramik under folkvandringstid och första hälften av 
vendeltid upphör visserligen men detta har sannolikt 
helt andra orsaker än någon samhällelig tillbakagång. 
Förändringen i keramikhantverk bör istället tolkas som 
att man ställt andra krav på keramikmaterialet.

Trots att man t.ex. under andra hälften av 700-talet 
och första delen av 800-talet hade kontakter med kera- 
mikproducerande slaver från andra sidan Östersjön, 
som producerade tekniskt mer avancerad keramik än 
den inhemska, valde man att inte ta till sig denna teknik 
(Brorsson 2003a). Den slaviska keramiken skilde sig 
från den inhemska skandinaviska keramiken bl.a. ge
nom användningen av s.k. kavalett (en föregångare till 
drej skivan). Man kan tycka att nordborna som kom i 
kontakt med detta redskap skulle ha försökt lära sig 
tekniken, men av någon anledning gjorde man det inte. 
Det kan ha berott på att man helt enkelt inte hade be
hov för den i det skandinaviska hemhantverket.

Kavaletten började användas i det skandinaviska 
hantverket när östersjökeramiken blev vanlig kring
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1000-talet (Roslund 2001, s. 147 ff.). Själva kärlgod- 
set förändrades inte nämnvärt. Man fortsatte att mag
ra sina leror med krossad bergart och byggde upp 
kärlväggen med N-teknik. Sandmagrade och naturligt 
magrade leror blev emellertid något vanligare. Analy
ser av östersjökeramik från Säby, Häljarp och Särslöv 
visar att landsbygdens kärl främst tillverkades av leror 
som var naturligt magrade eller magrade med krossad 
bergart. Av 12 analyserade skärvor från de tre nämnda 
platserna är endast en skärva sandmagrad. Den analy
serade keramiken är både från 1000- och 1100-talen. 
Jämförelsematerialen från Råga Hörstad, Löddeköp- 
inge, Oxie och Fosie uppvisar liknande resultat. Med 
utgångspunkt i detta är det intressant att östers] ökera- 
miken från Lund har ett stort inslag av sandmagrade 
leror. Man kan konstatera att förhållandet mellan 
sandmagrade leror och leror med krossad bergart av
viker mellan landsbygden och staden.

Under andra hälften av 1000-talet blir kontakterna 
med västra Tyskland och Rhenområdet allt tydligare 
och detta märks bl.a. i den västeuropeiska kugeltopf- 
keramiken. Detta är en keramiktyp, vars gods mycket 
påminner om östersjökeramiken. För att framställa 
kugeltopfkeramik använde man sig främst av grova 
naturligt magrade leror. Det västeuropeiska inslaget i 
keramiken växte sig allt starkare och under 1100-talet 
började man framställa keramik av typen yngre svart
gods. Detta är en relativt outforskad keramikgrupp 
där endast ett fåtal analyser utförts. Analyser av yngre 
svartgods från kv. Myntet i Lund visar att kärlen fram
ställts av naturligt magrade eller sandmagrade leror 
(Hulthén 2001). Till skillnad från tidigare kärltyper 
framställdes yngre svartgods genom drejning. I ett ini
tialt skede, troligen under andra hälften av 1100-talet 
importerades sannolikt en stor del av detta gods från 
Tyskland till Norden. Fynd av yngre svartgods från 
Knösenvraket utanför Falsterbo i Skåne har t.ex. date
rats till mitten av 1100-talet. Frågan är när produktio
nen av yngre svartgods började i det medeltida Skåne. 
Produktionen kan ha påbörjats i Norden någon gång 
kring 1200.

Ett liknande mönster uppvisar det glaserade äldre röd
godset. Keramiken är drejad, och framställd av natur
ligt magrade eller av sandmagrade leror. Till skillnad 
från yngre svartgods har relativt omfattande forskning 
bedrivits och bedrivs på äldre rödgods. Några exem
pel är material från Halmstad, Dalby och Åhus (Au- 
gustsson 1985, Lindahl 1986, Svensson, manus). Ge
nom analyserna har det varit möjligt att lokalisera 
eventuella lokala skånska keramikgrupper, men tyvärr 
är dateringarna av keramiken fortfarande mycket 
osäkra. Tidigare ansåg man att äldre rödgods började 
framställas kring år 1200, men idag förläggs startda
tumet allt tidigare och man anser att keramiken stam
mar från 1100-talet. Problemet är att identifiera när 
en lokal skånsk produktion påbörjas.

Det inhemska kärlgodset eller framställningen för
ändras sedan inte nämnvärt under flera hundra år. Till 
exempel uppvisar det lokala senmedeltida och efter- 
medeltida yngre rödgodset ett likartat kärlgods som 
den högmedeltida keramiken. Det senmedeltida insla
get i form av stengods är helt och hållet importpro
dukter. Den första stengodsproduktionen i Sverige kan 
förläggas till så sent som 1700-talet.

Bränningen
En ständigt omtvistad fråga är bränningen av keramik. 
Ett frågetecken för arkeologer är var och hur man brän
de keramiken. Det är sedan långt tid känt att man under 
förhistorien brände kärlen i gropar eller i bål. Brän- 
ningsprocessen var inte särskilt kontrollerad vilket bl.a. 
resulterade i en ojämn färg på kärlväggen. Ibland utför
des bränningen i reducerande atmosfär, vilket innebar 
att man hindrade syretillförseln till elden varvid man 
åstadkom en mörkfärgning av kärlen.

I och med att man började framställa östersjökera
mik förfinades bränningsmetoderna. Bränningen blev 
nu mera allmänt reducerad men under mera kontrolle
rade former och därmed fick kärlgodset en betydligt 
jämnare färg. Frånvaron av keramikugnar från yngre 
järnålder och tidig medeltid i Skandinavien är fortfa
rande en arkeologisk gåta. I Järrestad i östra Skåne har
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emellertid en avancerad keramikugn från 700-talet på
träffats. Denna utgör ett unikum i Skåne och anlades 
sannolikt av västeuropeiska hantverkare (Brorsson 
2003b).

Det tidigaste skedet när man kan tala om lokala 
keramikugnar är i samband med bränningar av glase
rat rödgods och troligen även av yngre svartgods. Det
ta skedde sannolikt någon gång omkring 1200. Den 
avgörande skillnaden mellan keramikugnar och låg- 
temperaturugnar t.ex. för brödbakning är att kera
mikugnen består av en s.k. tvåkammarkonstruktion, 
d.v.s. en kammare, som kärlen placeras i och en annan 
där själva elden tändes.

Det är viktigt att poängtera att yngre svartgods och 
äldre rödgods framställdes av likartade leror. Halten 
syre vid bränningen påverkade kärlets slutgiltiga färg.

Man kan konstatera att inga högmedeltida kera
mikugnar hittills påträffats i Skåne. I kv. Fisken i Mal
mö har felbränd glaserad keramik hittats (Kling & 
Lindgren-Hertz 1990, s. 40 f) och även i Lund finns 
indikationer på lokal keramikframställning (Wahlöö 
1976, s. 273). En bidragande orsak till varför inga ke
ramikugnar påträffats är säkerligen placeringen av 
dessa. Denna typ av verksamhet valde man sannolikt 
att förlägga utanför städerna, beroende på brandris
ken men även på tillgången pa råvaror (Augustsson 
1985, s. 108). I Hansastaden Greifswald i Tyskland 
finns däremot uppgifter om flera keramikverkstäder 
med tillhörande ugnar som varit verksamma innanför 
stadsmuren (Brandt 2000, abb. 1). De verkstäder som 
identifierats i Greifswald låg däremot samtliga i ut
kanten av staden. Till skillnad från i Sverige har man i 
Danmark påträffat ett flertal större och mindre kera
mikugnar (Lüdtke 1985, abb. 21). Dessa var lokalise
rade både på landsbygden och i städerna.

Dekor och glasyr
Att kortfattat beskriva hur kärldekoren förändras un
der nästan 1000 år kan tyckas vara omöjligt. Inom t.ex. 
östersjökeramiken finns en sådan stor variation och ri
kedom av olika orneringsdetaljer att det näst intill är en

omöjlig uppgift att bearbeta och systematisera materi
alet. En del goda försök har gjorts och dessa har publi
cerats i doktorsavhandlingar (ex. Kempke 1981, Ros
lund 2001). Man kan däremot i stora drag på ett över
gripande sätt ge en beskrivning av kärldekoren från 
vendeltid till modern tid.

Den vendel- och vikingatida keramiken har bety
dande likheter. Materialet domineras av oornerade 
kärl, och i några enstaka fall har kärl försetts med 
knoppar. Ett sådant kärl har påträffats i Raus och det 
kan dateras till övergången mellan vendel- och vikinga
tid (Omfors 1999, s. 27). Återigen kan man se att för
sta hälften av vendeltiden med de stämpelornerade 
kärlen avviker från den senare delen av perioden. Den 
slaviska keramiken, som kan dateras till kring år 800 
är rikt ornerad. Slavisk keramik har påträffats på ett 
antal platser i Skåne, som t.ex. Löddeköpinge, Ähus, 
Trelleborg och Järrestad. Man kan konstatera att 
skandinaver i enstaka fall har kopierat den slaviska 
kärldekoren på den inhemska keramiken. Detta har 
t.ex. uppmärksammats på ett kärl som påträffades i 
Köpingebro strax norr om Ystad (Andersson 2000). I 
övrigt valde man att inte ta efter den slaviska dekor
världen. De inhemska kärlen förblev oftast oornerade.

Den stora förändringen vad beträffar kärldekoren 
kommer med östersjökeramikens uppträdande, om
kring år 1000. Den slaviska dekorvärlden tar på mycket 
kort tid överhand i Skandinavien och blir den domine
rande i nästan 200 år. Kärlen orneras med linjedekor, 
vågband, varierande typer av intryck och andra möns
ter. Parallellt med den slaviskinspirerade östersjökera
miken börjar de västeuropeiska kärlen dyka upp i Skan
dinavien. Till skillnad från den slaviska keramiken är de 
västeuropeiska kärlen nästan helt oornerade. Detta på
verkar delvis också östersjökeramiken, som under 
1100-talet får allt mindre täckande dekor. Samtidigt 
börjar på kontinenten en omfattande produktion av 
glaserade kärl med t.ex. rullstämpeldekor eller någon 
plastisk dekor. Detta får sitt stora genomslag i det med
eltida Danmark någon gång vid skiftet mellan 1100- 
och 1200-talen. Dekoren på hög- och senmedeltidens

299



300

Byns keramik

keramik är relativt enhetlig med små skillnader och 
förändringar. Bottenform, med facetter eller tumin
tryck på t.ex. kannor av yngre svartgods och äldre 
rödgods, kan variera något, men detta verkar vara 
mera lokalt betingat än tidsrelaterat. Förändringar av 
rörskaften till trebensgrytor anses däremot vara tids- 
betingade (Broberg 1982). Glasyrens placering på kär
len förändras kring 1400. Från att under högmedelti
den ha glaserat kärlen på utsidan väljer man under 
senmedeltiden att glasera rödgodset på insidan. Denna 
förändring kan sannolikt relateras till en ändrad funk
tion och kan vidare indikera en förändring i matkultu
ren. Även en ökning av föremål av stengods under 
denna period kan tyda på detta.

Importkeramik
En undersökning av keramik syftar även till att stude
ra proveniensen av keramiken. Det kan vara förenat 
med svårigheter eftersom det är svårt att identifiera 
importföremålen under framför allt förhistorien och 
tidig medeltid. Godsen i de olika kärlen är i många fall 
så likartade att det vid undersökning med blotta ögat 
kan vara omöjligt att se skillnader. Analyser i form av 
t.ex. mikroskopering av keramiska tunnslip utgör en 
viktig informationskälla med vars hjälp man ofta kan 
särskilja lokal och ”främmande” keramik.

Under yngre järnålder finns det lättidentifierad dre- 
jad importkeramik men denna är sällsynt. I t.ex. Åhus 
i östra Skåne har frankisk Badorfkeramik påträffats 
(Callmer 1991, s. 41) och i Lund och Järrestad har s.k. 
Muschelgrus-ware identifierats (Brorsson 2000a, s. 
158). Vidare finns det ett fåtal skärvor av rhenländsk 
Tatinger-keramik i Trelleborg (Brorsson 1999c, s. 52). 
Fynden av lättidentifierad importkeramik är få till an
talet och har endast påträffats på några betydelsefulla 
platser i Skåne som sannolikt fungerat som varubytes- 
platser och/eller centralplatser.

Importkeramiken under medeltiden påträffas inte 
bara i städerna utan även på landsbygden. Detta visar 
inte minst den medeltida keramiken från Rya, Säby och 
Övre Glumslöv (fig. 10, s. 360). Det är framför allt

importerade kärl av proto-stengods och det äkta sten
godset som utan svårigheter kan identifieras. Först då 
stengodsproduktion startas i Sverige, under 1700-talet 
blir det problem att säkert skilja det lokala från det 
importerade. Proto-stengodset började importeras till 
Skandinavien kring 1300 och ersattes under 1400-ta- 
let av det äkta stengodset. Det är viktigt att uppmärk
samma att redan under 1300-talet utgjorde proto- 
stengodset en betydande del av det totala keramikin
ventariet, som exempelvis i Trelleborg (Brorsson 
1999c, s. 120 f).

I Rya påträffades två skärvor från samma kärl av 
s.k. vitgods. Skärvan är av typ Bichrom Rouen och har 
framställts i Frankrike,under högmedeltiden (Brorsson 
1998, s. 75 f). Lättidentifierade godstyper får stort ge
nomslag i forskningen. Det är betydligt svårare att 
identifiera importer i keramikgrupper som det hög
medeltida yngre svartgodset och det äldre blyglaserade 
rödgodset. Det importerade kärlgodset är i dessa fall 
svårt att skilja från det lokala, även med naturveten
skapliga analyser. Därmed får dekoren och detaljer i 
kärlens utformning, som t.ex. bottnarna på rödgods- 
kannorna avgörande betydelse.

Kärlformer

Under yngre järnålder är den dominerande kärlformen 
ett kärl med avsmalnande inåtböjd mynning, svag 
konkav buk och en flat botten. Vidare fanns hängkärl 
och i enstaka fall små kärl med knoppar. Kärlen som 
ornerats med stämplar har en för Skåne främmande 
form. Sådana kärl har påträffats i Dagstorp. Paralleller 
finns även på Jylland, där ett liknande kärl fungerat 
som en gravurna (Nielsen 1998, s. 177 f). Keramiken 
under vendeltid och vikingatid har främst varit avsedd 
för hushållet, i form av kok- eller förvaringskärl. Ana
lyser av miniatyrkärl från t.ex. kv. Tankbåten i Ystad 
visar att dessa kärl sannolikt fungerat som dryckesbä- 
gare (Hulthén 1978, s. 109). Även de kärl som påträf
fats i vikingatida gravar är av hushållskaraktär (Hel- 
gesson 1990, Samuelsson 1998, s. 25, 34). Vid under
sökningar för Sydgas under 1980-talet i Västra Karaby
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gjordes ett unikt fynd av ett trekloverformat kärl som 
kunde dateras till vendeltid. Kärlet har bestått av tre 
mindre kärl som stått i förbindelse med varandra i 
form av små kanaler. En trolig tolkning av dess funk
tion är som oljelampa. Hittills har inga andra liknande 
fynd gjorts varken med en datering till vendeltid eller 
vikingatid (Jeppsson 1996a, s. 117).

Under tidig medeltid blir det allt vanligare med olje
lampor och skålar av östersjökeramik. Till storleken 
är de båda föremålen likartade med mynningsdiame- 
ter på ca 20 cm och kan lätt förväxlas. Oljelamporna 
är däremot försedda med en liten fot och insidan av 
kärlen brukar vara försedda med sot. Skålarna var 
sannolikt en del av ett slaviskt keramikinventarium. 
Samtidigt som lampor och skålar ökar i betydelse 
minskar däremot hängkärlen i antal. Det faktum att 
hängkärlen försvinner under andra hälften av 1000- 
talet bör antyda en förändring i hushållet, som har att 
göra med hur maten tillagas. Detta stöds även av att 
östersjökeramiken delvis förändras under andra hälf
ten av 1000-talet och under 1100-talet. Östersjökera
miken påminner i inledningsskedet om den förhisto
riska AIV-keramiken, med inåtböjd mynning och flat 
botten. Från mitten av 1000-talet märks tydligare 
västliga influenser i keramikinventariet med bl.a. utåt- 
böjda mynningar. Den västliga kugeltopfkeramiken 
som påträffas i små mängder i Skåne är till skillnad 
från den slaviskinspirerade keramiken rundbottnad. 
Det skandinaviska keramikhantverket kom vid denna 
tid och senare att kopiera flera viktiga drag i den väst
europeiska keramiken, men just rundbottnade kärl 
utan fotter fick aldrig någon större betydelse i Skåne.

Under 1100-talet introduceras två nya viktiga kärl
former i hushållet, nämligen kannorna och trebens- 
grytorna. Dessa följer primärt det yngre svartgodset 
men finns även i det glaserade rödgodset. Kannorna 
bör ha haft sin funktion på bordet som serveringskärl 
av drycker medan grytorna fungerat som kokkärl. 
Trebensgrytorna har sannolikt ersatt andra kärl som 
exempelvis flatbottnade kokkärl och sannolikt även 
hängkärlen. Hur som helst kan grytorna förknippas

med en förändring i själva tillagningen, t.ex. övergång 
från härd till spis eller annan form av värmeplatta. 
Föregångaren till kannorna kan ha varit av ett annat 
material än keramik som exempelvis trä, eftersom 
inga tidigmedeltida serveringskärl identifierats. Det är 
vidare intressant att konstatera att både lampor och 
skålar minskar i antal när yngre svartgods och äldre 
rödgods börjar användas i Skandinavien. Under 1200- 
talet eller kanske så sent som 1300-talet introduceras 
en ny kärlform i hushållen, nämligen dropp-pannan. 
Denna var direkt kopplad till köket och kan även den 
ses som en förändring i matkulturen.

Med 1400-talet och det yngre rödgodset tas återi
gen skålarna i bruk. Dessa kompletteras under 1600- 
talet av fat, vilka blir betydande till antalet. Den sen
medeltida och efterreformatoriska keramiken domine
ras av skålar, fat, trebensgrytor och krus. Detta föränd
ras under slutet av 1600-talet då bl.a. trebensgrytorna 
upphör att användas (Elfwendahl 1995, s. 23).

Människans förhållningssätt till keramiken
Genomgången av kärlformer, dekor och kärlgods visar 
att keramiken genomgått stora förändringar från yng
re järnålder till medeltid. Förhållningssättet till kera
miken varierar under historien där bl.a. verksamheten 
i köket och utrustningen påverkat utformningen av 
kärlen. Vidare blir serveringskarlen allt viktigare, och 
stengodskrusen och senare även porslin och fajans blir 
allmänt förekommande.

Två aspekter som kan belysa keramikens betydelse 
under yngre järnålder och medeltid är den rumsliga 
deponeringen och fragmenteringen av keramiken.

Den rumsliga fördelningen - deponering
Det man främst skulle önska sig när man diskuterar 
deponering av fynd är givetvis en tydlig spridningskar- 
ta. Tyvärr lämpar sig inte materialet från Västkustbane- 
undersökningarna för denna typ av studie, åtminstone 
inte för fyndspridning inom ett och samma hus. Vissa 
förutsättningslösa försök har gjorts men utan bra re
sultat. I Säby sammanfaller t.ex. den vikingatida och
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Fig. 3. Vendeltida keramik påträffad i Dagstorp, Skåne. Tunnslip har 
utförts på samtliga skärvor (A. prov D3, B. prov, D4, C. prov D5 och D. 
prov D6). Teckning Annika Jeppsson.

Vendel Period pottery found at Dagstorp, Skåne. All the sherds have 
been subjected to thin-section analysis (A. sample D3, B. sample, D4, 
C. sample D5 and D. sample D6). Drawing Annika Jeppsson.
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tidigmedeltida keramiken väl med bebyggelsen i övrigt, 
men några mera detaljerade indelningar låter sig inte 
göras (Brorsson 1999b, fig. 14). Förflyttar vi oss till 
senmedeltid och renässans i samma by kan vi konstate
ra att den keramiska bilden förändras. Keramiken från 
denna period påträffas inte i anslutning till de samtida 
kontexterna utan i nära anslutning till kulturlager från 
vikingatid och tidig medeltid (a.a., fig. 29).

Fragmentering som uttryck för keramikens betydelse
Studiet av frekvensen och utbredningen av fragmente- 
rad keramik har använts bl.a. för att belysa omfattning
en av den mänskliga aktiviteten på en plats. Sådana stu
dier har genomförts på romersk järnålderskeramik från 
Gudme-Lundeborg i Danmark och på medeltida röd
gods från Dalby i Skåne (Stilborg 1997, s. 157, Lindahl 
1986, s. 83ff). Kortfattat bygger metoden på att medel
vikten av skärvorna och frekvensen per ytenhet beräk
nas. Resultatet kan användas för jämförelser mellan

olika kontexter, godsgrupper eller olika platser. Kera
miken från Västkustbanan skall främst användas för 
att diskutera nyttjandegraden av keramiken, desto 
mindre skärvor, desto hårdare har man utnyttjat om
rådet.

Tyvärr kan man konstatera att fragmentering av 
keramik från en medeltida by är förenat med flera 
källkritiska aspekter. Huvuddelen av keramiken har 
påträffats i kulturlager, som i senare tid delvis varit 
utsatta för plöjning. Deponeringstiden varierar, från 
400 år till 1000 år. Väljer man att jämföra keramik 
från byarna med material från städer, som exempelvis 
Lund, infinner sig ytterligare problem. Tiden efter att 
lagren och fynden deponerats har de varit utsatta för 
olika typer av aktiviteter som också påverkat frag
menteringen av keramiken. En betydande statistisk 
felkälla utgörs av mängden keramik. Det är givetvis 
önskvärt att studien består av så stort material som 
möjligt. Själva framställningen och bränningen bör
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Fig. 4. Tidigmedeltida keramik från Säby, 
Häljarp och Särslöv. Skärvorna har analyse
rats i mikroskop. (A-C Säby prov SI-S3, D- 
G Häljarp prov H2-H5 och H-M Särslöv 
prov SV1-SV5b). Teckning Annika Jeppsson.

Early medieval pottery from Säby, Häljarp 
and Särslöv. The sherds have been analy
sed by microscope. (A-C Säby sample S1- 
S3, D-C Häljarp sample H2-H5 and H-M 
Särslöv sample SVl-SV5b). Drawing Annika 
Jeppsson.
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Öster
sjö

Yngre
svartgods

Äldre
rödgods

Yngre
rödgods

Häljarp 8,4 - - -

Rya - - - 9,6
Säby 8 6,3 7,7 12,6
Särslöv 9,7 - . -

Fosie 13,9 6 8,6 8,8
Kv. Ruuth, Hbg - 10,2 11,6 15,2
Kv. Myntet, Lund 16,5 10,6 8,7 13,6
Kv. Tegnér, Lund 11 13 10 9,8

gram/skärva

Fig. 5. Fragmentering av keramik från ett urval lokaler från västra Skåne. 

Fragmentation of pottery from a selection of sites from western Skåne.

även ha påverkat hur stora skärvorna blev då kärlet 
gick sönder. Ytterligare en felkälla som måste tas i beak
tande är själva utgrävningsmetoden. En mera noggrann 
undersökning resulterar ofta i flera mindre keramik
skärvor, som i sin tur påverkar bilden av fragmentering.

Trots alla felkällor kan det vara värt ett försök att 
diskutera fragmenteringen av keramiken från byarna 
och vad den kan belysa. I studien ingår de vanligaste 
godsgrupperna från tidig medeltid till reformationen. 
Endast godsgrupper bestående av minst 15 skärvor in
går i studien. Östersjökeramik har påträffats i större 
mängder i Häljarp, Säby och Särslöv. Man kan konsta
tera att en viss skillnad finns mellan materialen från 
Särslöv respektive Häljarp och Säby (fig. 5). Detta be
ror sannolikt på att keramiken från Särslöv huvudsak
ligen påträffades i gropar eller grophus medan materi
alet från de två andra platserna huvudsakligen är från 
kulturlager. Jämfört med det tidiga Lund och med Fo
sie utanför Malmö är keramiken från de aktuella byar
na från Västkustbanan mera fragmenterad. Fosie upp
visar ett material som har större likheter med Lund, 
vilket kan bero på att Fosie representerar en annan typ 
av bebyggelse än de övriga byarna.

Förflyttar vi oss till slutet av medeltiden och reforma
tionen kan man konstatera att skillnaderna mellan Lund 
och byarna suddas ut. Vi har t.ex. större skärvor av yng
re rödgods i Säby än i materialet från kv. Tegnér i Lund. 
Själva deponeringen visar större likheter mellan byn och 
staden i slutet av medeltiden än under tidigmedeltid.

Sammanfattning
Fragmenteringen visar att människans förhållningssätt 
till keramiken förändrats under slutet av järnåldern 
och under medeltiden. Tillverkningen har under perio
den minskat i betydelse som hemhantverk och över
gått till en professionell produktion. På ett eller annat 
sätt kan denna produktion ha varit kontrollerad. 
Framställningsteknik, bränning, kärlformer, dekor 
samt funktion förändras avsevärt under perioden.

Man kan utläsa tre större förändringar:
1. Kring år 1000 då östersjökeramiken uppträder i 

Skandinavien. Den slaviska dekorvärlden överförs 
delvis men i stort bibehålls kärlformerna och man 
kan inte utläsa någon skillnad i själva matlagnings- 
kulturen. Fragmenteringen visar skillnader mellan 
Lund och byarna som kan bero på skilda sociala 
strukturer, som skulle kunna bottna i ekonomiska 
skillnader.

2. 1150-1200. Keramiken blir ett professionellt hant
verk med bl.a. glasyr, förändrade dekorer samt för
bättrad bränning i form av keramikugnar. Import
keramik ökar i form av yngre svartgods och äldre 
rödgods. Under 1100-talet introduceras de nya 
kärlformerna kannor och tre bensgrytor i svart
gods. Detta indikerar sannolikt en viktig föränd
ring i hushållen.

3. Omkring 1400 ökar stengodset i betydelse och 
rödgodset förändras från att ha varit glaserat på 
utsidan till att bli glaserat på insidan. Kärlformer
na förändras inte nämnvärt. Det är enbart skålar 
som introduceras i hushållen. Fragmenteringen vi
sar att skillnaderna mellan stad och landsbygd del
vis suddats ut.

Bystruktur

I avsnittet kring bybildningen diskuterades problema
tiken med att koppla keramiken till olika delar av de 
undersökta huslämningarna. I Säby har t.ex. renäs
sanskeramiken huvudsakligen påträffats i anslutning
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till lämningar från vikingatid och tidig medeltid, medan 
fynden i Häljarp huvudsakligen påträffats i gropar. Det 
gör det givetvis mycket osäkert att utifrån keramiken 
diskutera hur byn eller boplatsen varit organiserad.

Man skulle även kunna belysa bystrukturen genom 
att studera förhållandet mellan de olika byarna. Kan 
t.ex. keramiken användas för att belysa relationerna 
mellan de olika medeltida byarna? Föregående kapitel 
visade dock på att byarna i mångt och mycket har lik
artade material. Det finns visserligen mindre variatio
ner i materialen som t.ex. större andel glaserad kera
mik i Säby än i Rya under högmedeltiden (fig. 11), 
men det är vanskligt att dra några långtgående slutsat
ser av detta förhållande. På samma sätt kan man upp
märksamma närvaron av högmedeltida vitgods i Rya 
(Brorsson 1998, s. 75 f). Vad betyder dessa två skär
vor, som dessutom kommer från ett och samma kärl? 
Man kan även konstatera att det under senmedeltiden 
nästan inte existerar några skillnader i keramikmateri
alet mellan de aktuella byarna.

Det vore intressant att studera byns förhållande till 
staden och hur keramiken påverkas när en ny stad 
grundas. Stadsrättigheterna var ju framför allt en ad
ministrativ rättighet där en plats bl.a. fick rätt att be
driva handel. Det är viktigt att ha i åtanke att både 
Helsingborg och Landskrona haft föregångare som 
sannolikt varit betydelsefulla i sin region.

Helsingborg är en av Skånes äldsta städer och orten 
omnämns i de historiska källorna redan på 1000-talet. 
Platsen skall ha fungerat som ett kungalev under tidig 
medeltid vilket ger en fingervisning om Helsingborgs 
betydelse. Under 1200-talet skedde ett ekonomiskt 
uppsving vilket framför allt berodde på den omfattande 
handeln med saltad fisk. Den ekonomiskt framgångsri
ka perioden varade fram till hög- och senmedeltid vilket 
bl.a. kulminerar i uppförandet av en borg med Kärnan 
som mittpunkt. Andra betydelsefulla byggnader i sta
den utgörs av kyrkor och kloster som t.ex. Mariakyr- 
kan och Nicolaiklostret. I samband med de dansk
svenska krigen under 1600-talen drabbades staden hårt 
vilket medförde att utvecklingen delvis stannade upp.

Landskrona grundades år 1413 av Erik av Pommern. 
På platsen för staden skall det forna Södra Säby ha 
legat. Södra Säby är en av de platser som pekats ut 
som ett kungalev. Trots stor arkeologisk aktivitet i sta
den sedan 1950-talet har Södra Säby inte påträffats. I 
samband med studien av keramiken från Västkustba
nan har ett flertal fyndmaterial från staden genom- 
gåtts. Man kan konstatera att keramiken från Lands
krona består nästan uteslutande av yngre rödgods, 
stengods och porslin. Endast en skärva av äldre röd
gods påträffades och den framkom vid undersökning
ar vid Östra Roten 1988, inte långt från den medeltida 
strandlinjen (Kriig 1992).

Det har förts en diskussion om dagens Säby, som 
berörts av den arkeologiska undersökningen, är den
samma som det medeltida Södra Säby. Problemet är 
att det under 1200-talet omnämns att det fanns två 
byar med namnet Säby, nämligen Norra och Södra 
Säby. Utifrån vad som tidigare diskuterats med kärl
formerna från två andra kungalev Gårdstånga och 
Oxie är det vanskligt att använda den tidigmedeltida 
keramiken som en indikation på status. Vi blir därmed 
tvingade att konstatera att keramiken inte bidrar med 
några ledtrådar om det nutida Säby är detsamma som 
Norra eller Södra Säby. Det finns dock en rad andra 
aspekter som gör det troligt att det är Norra Säby som 
undersökts. Det medeltida Södra Säby har troligen va
rit lokaliserat nära Citadellet eller i södra delarna av 
staden, vid den nutida soptippen.

Avstampet i diskussionerna om landsbygdens för
hållande till staden är 1300-talet. Det är då vi har det 
lättidentifierade importgodset i form av proto-sten- 
gods. I Rya, som sannolikt haft nära kontakt med Hel
singborg uppgår proto-stengodset till 5 % medan det 
har en något högre andel i Säby (fig. 10). Keramiken 
från Övre Glumslöv har i likhet med Ryamaterialet en 
låg andel protostengods.

Under 1400-talet då Landskrona grundlägges märks 
en mindre andel importkeramik i Säby, medan både 
Rya och Övre Glumslöv uppvisar samma låga andel 
som tidigare (fig. 10). En tolkning av detta förhållande
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är att Rya och Övre Glumslöv varit i kontakt med 
Helsingborg sedan 1200-talet och detta förhållande 
har varit stabilt genom medeltiden. Den minskade an
del importkeramik som kan märkas i Säby kan ha be
rott på att borgerskapet och det högre ståndet valde 
att bosätta sig i den nygrundade staden Landskrona. 
Därmed nådde en mindre del av importkeramiken 
landsbygden. Under alla omständigheter har Säby un
der högmedeltiden varit i kontakt med någon stad el
ler annan plats med långtgående handelsrättigheter, 
vilket kan ha varit Södra Säby.

Boplatshierarki
Boplatshierarki och keramiken

Som tidigare nämnts utgör keramiken en viktig arte- 
faktgrupp eftersom keramikkärl sannolikt fanns i alla 
hushåll och därmed skulle kärlen kunna belysa olika 
sociala skikt i samhället. En viktig fråga är om och i så 
fall hur keramiken kan påvisa olika sociala hierarkier. 
Ett förenklat sätt skulle kunna vara att definiera vad 
som är karakteristiskt för keramiken från yngre järnål
der och från medeltid och sedan diskutera avvikelserna. 
Det är alltid en svårighet att analysera och tolka de små 
avvikelserna som kan uppkomma i de olika materialen.

Vid bearbetning av keramik är det viktigt att arbeta 
förutsättningslöst och försöka avskärma sina personli
ga uppfattningar om vad som är ”statusföremål”. Stu
dier av keramik från Uppåkra och Hötofta har t.ex. 
visat att materialets heterogenitet/homogenitet inte en
bart speglar centralplatsstatus utan även kärltypernas 
och kärlstorlekarnas funktion under en längre tid 
(Stilborg 2001). Istället för att belysa status och hierar
ki kan materialet visa på andra viktiga skillnader som 
exempelvis kronologiska variationer eller funktionella 
aspekter. Dessutom är det viktigt att påpeka att de 
analyserade materialen aldrig utgör det totala från en 
boplats eller by. Detta kan bidraga till att snedvrida 
bilden av olika funktioner av boplatsen/byn och till 
jämförelser på felaktiga premisser.

Det finns ett antal aspekter på keramiken som skulle 
kunna vara användbara i en diskussion om hierarki. Av 
hävd har framför allt tiden och rummet diskuterats. 
Dessa frågeställningar kan belysas med hjälp av närva
ron av importkeramik, både i form av en kvantitativ 
jämförande studie och när keramiken börjar importe
ras. Det senare syftar på det traditionella tänkandet om 
att importen först sker till ett fåtal exklusiva platser, för 
att sedan nå det stora omlandet. Problematiken med att 
urskilja importkeramik har delvits berörts i avsnittet 
kring Bybildningen. Att urskilja vissa typer av importer 
som exempelvis stengods och vitgods är relativt enkelt

medan andra godsgrupper är betydligt svårare. Vi vet 
t.ex. att yngre svartgods och glaserat rödgods importe
rats till Skandinavien, men samtidigt har sannolikt en 
omfattande lokal keramikproduktion ägt rum. Det är 
förenat med stora svårigheter att i medeltida material 
urskilja kvantiteterna av importerad respektive lokal- 
producerad keramik. Med de metoder som finns att till
gå idag kan vi konstatera att tolkningarna är och förblir 
just ”intelligenta” antaganden.

Om problemen med att identifiera medeltida im
portkeramik kan tyckas vara betydande så kan det 
ändå inte jämföras med problemen med förhistorisk 
keramik. Enbart med undersökningar med blotta ögat 
är det svårt, för att inte säga omöjligt att urskilja ett 
importerat kärl från ett lokalt.

Man bör inte heller bortse från kärlformen och 
kärlgodset. En mera specialiserad plats utnyttjar kan
ske ett större urval av lertäkter än en mindre speciali
serad. Olika typer av leror kan användas för olika pro
dukter. Det samma gäller kärlformerna. En specialise
rad plats kanske kräver ett större antal olika typer av 
kärl, som exempelvis glöd- eller smedkärl, än en icke
specialiserad plats.

Det är också värt att diskutera förekomsten och 
betydelsen av dekor på kärlen. Hade dekoren blott en 
estetisk funktion eller hade den ett symboliskt värde? 
Ett värde som kan ha fungerat som en markering för 
kulturell tillhörighet i profan eller sakral mening.

Det vendeltida skedet
Det vendeltida materialet från undersökningarna ut
görs av keramiken från Dagstorp. Redan i fält upp
märksammades att keramiken var speciell med främ
mande influenser. För att kunna diskutera vad som är 
vanligt eller ovanligt kommer därför Dagstorpskera- 
miken att jämföras med keramik från Västra Karaby 
och Bj ärred.

Västra Karaby och Bjärred
Två boplatser som varit föremål för ett flertal arkeolo
giska undersökningar och som väl representerar ett
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Fig. 6. Karakteristiskt vendel- och 
vikingatida kärl av inhemsk typ. 
Påträffat i Bjärred i Skåne. Teck
ning Annika Jeppsson.

Characteristic Vendel Period and 
Viking Age pots of indigenous 
type found at Bjärred in Skåne. 
Drawing Annika Jeppsson.
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västskånskt keramikinventarium är Västra Karaby 
och Bjärred. Västra Karaby ligger endast 2 km sydväst 
om den vendeltida boplatsen Dagstorp, medan Bjärred 
ligger ytterligare drygt 10 km söderut.

Västra Karaby-boplatsen har dels undersökts i sam
band med seminariegrävningar av Arkeologiska insti
tutionen vid Lunds universitet, dels av Riksantikvarie
ämbetet, UV-Syd (Ohlsson 1971; Jeppsson 1996a). 
Bjärred-boplatsen har undersökts av Riksantikvarie
ämbetet, UV-Syd (Kriig & Pettersson 1997; Becker 
2001; Pettersson 2002). Boplatserna är sannolikt sam
tida och kan dateras främst till 700-talet. Boplatsen i 
Västra Karaby sträcker sig dock över en längre tidspe
riod med bl.a. fynd från stridsyxekultur, bronsålder 
och tidig medeltid.

Huvuddelen av den vendeltida keramiken från bo
platserna utgörs av tunnformiga kärl med en karakte
ristisk avsmalnande inåtböjd mynning och flat botten 
(fig. 6). Denna kärltyp dominerar i Skåne bland under

vendel- och vikingatid. I materialet från t.ex. Sydgas- 
undersökningarna i Västra Karaby utgör denna kärl
typ 83 % av det totala vendeltida materialet (53 myn- 
ningsskärvor). I det närliggande Norra Möinge i As- 
mundtorps sn som även undersöktes för Sydgas på
träffades bl.a. tre grophus med en datering till vendel
tid (Jeppsson 1996b). Keramiken från grophusen be
står uteslutande av kärl med avsmalnande inåtböjda 
mynningar. Det är ovanligt att keramikinventariet från 
en boplats enbart består av en kärltyp. I både Västra 
Karaby och Bjärred har även ett mindre antal kärl med 
utåtböjda mynningar påträffats. Andra kärltyper som 
identifierats på boplatserna utgörs av hängkärl, minia
tyrkärl med knoppar och ett trekloverformat kärl från 
Västra Karaby. Framför allt miniatyrkärlen verkar 
vara välavgränsade i tid och kan dateras till övergång
en mellan vendel- och vikingatid. Funktionen kan ha 
varit dryckesbägare (Hulthén 1978, s. 109). Hängkär- 
len har i likhet med miniatyrkärlen haft en alldeles
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L1 Lerprov 1 0,7 m 0 m * * X E.O. Zirkon 1,5

L2a Lerprov 2a 0,15 m 0 g * - X X E.O. Zirkon,
Muskovit 3,0

L2b Lerprov 2b 0,4 m 0 g * - X X E.O. Zirkon,
Muskovit 2,5

L3a Lerprov 3a 0,8 m 0 m X * * X E.O. Zirkon,
Muskovit r 2,5

L3b Lerprov 3b 1,1 m 0 g X • * X - E.O. Zirkon,
Muskovit 3,0

L4 Lerprov 4 0,2 m S f X * * X X E.O. Zirkon,
Muskovit 2,0

L5 Lerprov 5 0,3 m 0 m * + X - E.O. Muskovit 2,5

D1 Polerad 3237 114988 S f + * * E.O. X Zirkon X 17 1,5
Väl
homogeniserad

D2 Organiskt mrtl. 3229 114988 s g X + X - * + E.O. X 2,0

D3 Øsløs Kopia 2476 68904 0 g + - * E.O. Zirkon X 1,5 Flinta

D4 Øsløs Original 2473 114988 0 g + * * E.O. Muskovit X 1,0

D5 AIV - in 3031 11638 0 a L ++ X * +++ E.O. X 1,5
D6 AIV-ut 3277 114988 s m X + X + * E.O. Muskovit X 10 1,5
B1 AIV- ut 28 24 s f X + X * - E.O. X 17 5,5
B2 AIV - in 64 62 s f X + X * - E.O. Augit X 24 4,0
B3 AIV - in 82 100 s f X + X * - E.O. X 19 2,5

B4 AIV - knopp 169 301 s f X + X * - E.O. X 15 3,0 Knopp; samma 
lera som kärl

B5 AIV Hängkärl 226 450 0 g X * X + * E.O. X 3,5
VK1 AIV - in 367 s f * E.O. * * E.O. X 27 5,0
VK2 AIV Hängkärl 475 s f X + X + + * E.O. Amfibol X 11 4,5
VK3 AIV-in 478 0 g * E.O. + * E.O. X 3,0 Spongienålar
VK4 AIV - in 485 s f X * + + - E.O. X 18 3,5 Spongienålar
VK5 AIV - ut 530 s f + X * - E.O. X 25 4,5 Spongienålar

Tabell 1. Resultat av mikroskopering av keramiska tunnslip från Dags
torp (D), Bjärred (B) och Västra Karaby (VK). Förkortningar: * = nor
mal andel, - = sparsam andel, + = hög andel, ++ = mycket hög an
del, x = förekomst.

Result of microscopic analysis of thin sections from Dagstorp (O), 
Bjärred (B) and Västra Karaby (VK). Abbreviations: * = normal pro
portion, - = small proportion, + = high proportion, ++ = very high 
proportion, x = occurs.
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speciell funktion. I och med att kärlen hängdes fick 
elden inte direkt kontakt med kärlväggen, vilket var 
förträffligt vid t.ex. kokning under en längre tid.

Dekoren verkar inte ha haft någon betydelse under 
slutet av vendeltid eftersom kärlen nästan undantags
löst saknar dekor. I Västra Karaby har dock ett kärl 
med bl.a. tre- och fyrkantiga stämplar påträffats (Ohls
son 1971, s. 32). Kärlet har daterats till 600-talet. En 
bronsnyckel med en trolig datering till 700-talet talar 
emot den tidiga dateringen av det stämpelornerade 
kärlet (Stjernquist 1990, s. 117).

Analyser av vardera fem skärvor från Västra Kara
by och Bjärred tyder på ett homogent keramikhant
verk under 700-talet (tab. 1). På båda lokalerna har 
fyra av de fem analyserade kärlen framställts av gods 
bestående av sorterade finleror som magrats med 
krossad bergart. De skärvor som avviker består båda 
av naturligt magrade grova leror. Några övriga paral
leller mellan keramiken från Västra Karaby och Bjär
red kan inte beläggas utifrån analyserna. T.ex. har 
hängkärlet, nr V2, från Västra Karaby framställts av 
en magrad finlera medan hängkärlet, nr B5, från Bjär
red är tillverkat av en omagrad grovlera. Skärvan med 
knopp från Bjärred, nr B4 överensstämmer väl med 
den övriga keramiken från platsen. Godset består av 
en finlera som magrats med krossad bergart. Mikro
skoperingen visar att själva knoppen även framställts 
av samma lera som kärlväggen.

Keramiken från Västra Karaby och Bjärred ger ett 
mycket homogent intryck. Materialen från slutet av 
vendeltid verkar sakna främmande inslag och både 
analyser och kärlformer/dekorer gör det troligt att 
materialet är lokalt framställt. Kärlformerna passar 
dessutom in i den allmänna skånska bilden. Ett kärl 
från Västra Karaby avviker däremot. Det är stämpel- 
ornerat vilket gör både datering och ursprung osäkert. 
Placeringen i 600-talet är en trolig tolkning.

Dagstorp och omlandet

Till skillnad från keramiken från Västra Karaby och 
Bjärred uppvisar Dagstorpsmaterialet en helt annan

Fig. 7. Vendeltida stämpelornerad skärva från Dagstorp. Stämpelorne- 
ring är fortfarande ovanligt, men fynden blir allt fler. Skärvan påträffa
des i grophus A10559. Teckning Annika Jeppsson.

Vendel Period stamp-decorated sherd from Dagstorp. Stamp decora
tion is still uncommon but the finds are increasing in frequency. The 
sherd was found in pit-house A10559. Drawing Annika Jeppsson.

bild. Visserligen dominerar kärl med inåtböjd myn
ning men inte i samma omfattning utan keramiken ut
görs även av flera ovanliga kärl. På skärvor från tre 
olika kärl har stämpelornering påträffats och även 
kärlformerna avviker från den traditionella bilden av 
skånsk vendeltida keramik. Ett av kärlen påträffades i 
en grop och tolkades vara av s.k. Øsløs-typ med ett 
frisiskt eller engelsk ursprung (fig. 3A) (Brorsson 
1999a, s. 46). I Danmark har denna typ av kärl påträf
fats som gravurna (Høilund Nielsen 1998, s. 11 ff.). 
Ett annat stämpelornerat kärl påträffades i ett grophus 
och skiljer sig något från Øsløs-kårlet (fig. 3B). Okulär 
besiktning av de båda kärlen tyder på att de framställts 
av helt olika leror. Den tredje stämpelornerade skär
van skiljer sig avsevärt från de två övriga skärvorna 
(fig. 7). Denna har sannolikt magrats med ett järnrikt 
mineral, eller med järnmalm. Den höga halten av järn 
i godset ger även utslag i den höga halten magnetisk 
susceptibilitet (fig. 9)

Stämpelornerad keramik är synnerligen ovanlig i 
Skåne och har endast påträffats på ett fåtal platser 
(Stjernquist 1990; Brorsson 2003a). Det senaste fyn
det framkom vid undersökningar i Järrestad, 5 km 
väster om Simrishamn. Samtliga stämpelornerade kärl 
i Skåne har daterats till 600-talet medan dess ursprung
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Dagstorp

Dösjebro

500m

Fig. 8. Karta över lerprov tagna som referens på lokal lera. Samples takes as references for local clay.

har ansetts vara osäkert. Paralleller har dragits till 
Frankerriket, Frisland, Bornholm och Gotland. Fyn
den blir allt fler och man skall vara försiktig att tolka 
ett sådant kärl som import och/eller kontakter med 
främmande områden.

Från Dagstorp har sammanlagt sex skärvor och sju 
lerprov från fem olika lokaler analyserats. Lerproven 
visar att osorterade grova eller mellangrova leror domi
nerar kraftigt (tab. 1). Endast en lera är en sorterad fin
lera, och den påträffades ca 200 m öster om Dagstorps 
kyrka (fig. 8). Lerorna är förhållandevis kalkrika vilket 
tyder på att keramikerna inte valt dessa leror. Kalk är

ett ämne som man normalt undviker eftersom kalken 
kan medföra att keramikgodset spricker vid upphett
ning. Analyserna av keramikskärvorna uppvisar ett 
mycket varierat resultat (tab. 1). Man kan konstatera 
att skärvorna representerar tre skilda keramiktraditio
ner. Fyra av kärlen har framställts av naturligt magrade 
grovleror, medan ett kärl har ett gods bestående av en 
mellangrov lera som magrats med krossad bergart. 
Slutligen består ett kärl av en sandmagrad finlera.

De två skärvorna som togs ut som representanter 
för lokala keramikkärl, D5 och D6 består av olika ty
per av leror och magringsmedel (fig. 3C, 3D). Skärva
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Analys av magnetisk susceptibilitet och termoluminiscens på 
skärvor från Dagstorp, SU2I av Kaare Lund Rasmussen

Dagstorp, Skåne

20* 13

TL Integral Intensity 202-235°C (arb.units/mg)

Fig. 9. Diagram över magnetisk susceptibilitet i förhållande till TL- 
känslighet på keramik och lerklining från Dagstorp SU 21. Analysen 
visar ett förbryllande resultatet där sannolikt både olika lokala lerty- 
per och magring påverkar resultatet. Analysen har utförts vid Kol-14 
laboratoriet vid Nationalmuseum, Köpenhamn.

Magnetic susceptibility in relation to TL sensitivity in pottery and clay 
daub from Dagstorp SU 21. The analysis shows a surprising result, 
probably affected by both various local clay types and tempering. 
The analysis was conducted at the Carbon 14 laboratory at the Na

tional Museum, Copenhagen.

D5 består av en naturligt magrad grovlera medan D6 
består av en bergartsmagrad mellanlera. Øsløs-kårlet, 
D3 och det andra rekonstruerade stämpelornerade kär
let, D4, har framställts på likartade sätt, av naturligt 
magrade grovleror. Samma sak gäller kärlet vars utsida 
sannolikt strukits av med något träföremål (skärva D2). 
Skärva Dl som är omsorgsfullt polerad har ett nästan 
medeltida gods, d.v.s. en sandmagrad finlera.

Analyserna av tunnslipen visar ett mycket varierat 
hantverk med flera olika keramiktraditioner represen
terade. I materialet finns allt från ett normalt vendelti- 
da hantverk till ett välutvecklat hantverk i form av 
sandmagrade finleror. De lokala lerproven som till 
stor del innehåller kalk visar att dessa leror inte använ
des till framställning av kärl. Keramiklerorna visar att 
kärlen antingen importerats eller framställts av leror, 
som hämtats från ett område beläget mer än ca 1 km 
från boplatsen.

Vid Kol-14 laboratoriet vid Nationalmuseum i Köpenhamn har mätning
ar av magnetisk susceptibilitet och termoluminiscenskänslighet utförts 
(TL-sensitivity). Dessa två parametrar kan ge information om provenien
sen av den lera som används vid framställning av keramiken. Den mag
netiska susceptibiliteten har uppmätts på prover med en vikt av ca 0,1- 
0,5 gram. Halten av magnetisk susceptibilitet påvisar typ av mineral, 
mängd och kornstorlek bland de järnhaltiga mineral som ingår i provet.

En mindre del av proven har därefter krossats och siktats varav 40 mg 
av fraktioner mellan 100 och 300 mikrometer används till TL-mätninga- 
rna. Vid dessa mätningar har proven först upphettats till 400°C vilket 
gör att man kan bortse från paleosignalen. Därefter har proven bestrå
lats i 60 sekunder under en 1.5 GBq beta-källa. Proven har sedan upp
hettats till 200°C under 30 sekunder (för att minska inre spänningar). 
Den integrerade TL-signalen har uppmätts i temperaturer mellan 202°C 
och 235°C. Detta värde avspeglar primärt den mängd elektronfällor 
som finns i provens kvartskristaller.

På figur 9 ses en koncentration av punkter med en mycket liten varia
tionsbredd i susceptibilitet och en något större bredd i TL-känslighet. 
Utanför denna koncentration placeras tre prover, proverna: 5, 12 och 
17. Prov 12 som är en stämpelornerad skärva (fig. 7) innehåller sanno
likt en ovanligt stor mängd av något järnhaltigt mineral. Prov 17 som är 
lerklining kan innehålla många olika komponenter vilket kan förklara 
den mycket låga halten av susceptibilitet. Det mest överraskande pro
vet, nr 5 är av lokal AlV-keramik (fig. 3C). Mätningarna visar att provet 
antingen är importerat eller framställt av samma material som det 
stämpelornerade (nr 12).

Slutsatsen är att Dagstorp på flera viktiga punkter skil
jer sig från Västra Karaby och Bj ärred och troligen 
även från det som anses vara ett normalt förekomman
de skånskt vendeltida material. Kärlformerna är mera 
varierade i Dagstorp och dessutom har flera kärl en 
riklig ornering. Analyserna av tunnslipen visar att 
kärlgodset också är mera varierat i Dagstorp än på de 
övriga platserna. Till viss del beror sannolikt skillna
derna mellan de olika platserna på att de dateras till 
olika tidsavsnitt av vendeltiden, men den stora varia
tion som finns i Dagstorpskeramiken indikerar att 
platsen haft en alldeles speciell funktion.

Analyserna av termoluminiscens och magnetisk 
susceptibilitet ger ett delvis oväntat resultat. Metoden 
har på huvudsakligen danskt material visat sig vara 
framgångsrik med spännande resultat (Rasmussen
2001). Den analyserade TL-känsligheten av Dags
torpskeramiken varierar kraftigt vilket gör det osäkert
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att använda denna parameter på detta material. 
Skärvorna 5, 12 och 17 avviker från det övriga vad 
beträffar magnetisk susceptibilitet. Prov nr 17 är ler- 
klining, medan nr 12 är den stämpelornerade skärvan 
som sannolikt magrats med malm. Kaare Lund Ras
mussen påpekar att skärva nr 5 kan vara importerad 
eller vara framställd av samma material som skärva nr 
12. Mikroskopering av tunnslip ger mycket värdefull 
kunskap om analysmetoden. Skärva nr 5 har genom 
mikroskopering visat sig vara framställd av en lera som 
innehåller mycket höga halter av malm, med ett sanno
likt lokalt ursprung. Den stora variationen i TL-känslig- 
het kan sannolikt förklaras av att olika typer av leror 
används i keramikframställningen, och samtliga dessa 
har troligen även haft ett lokalt ursprung. Analyser av 
lokala lerprov visar att lerorna i området utgörs av flera 
olika lertyper med varierande grovlek. Den stora varia
tionen i Dagstorpsmaterialet visar även på att magring- 
en påverkat den slutgiltiga analysen betydligt.

Det tidigmedeltida skedet

Under tidig medeltid domineras keramikinventariet av 
den slaviskinspirerade östersjökeramiken. För att kun
na belysa aspekter som bl.a. hierarki är det viktigt att 
uppmärksamma även mindre variationer i materialet 
men också att urskilja andra keramikgrupper som ex
empelvis den västeuropeiska kugeltopfkeramiken. Vad 
beträffar östersjökeramiken kan det vara viktigt att 
observera skärvor av t.ex. lampor, lock, skålar och 
kanske t.o.m. hängkärl. En större variation i keramik
inventariet kan belysa platsens ställning i det tidigme
deltida samhället.

Försök har delvis redan gjorts på östersjökeramik 
från två k unga lev, nämligen Gårdstånga och Oxie i 
Skåne (Roslund 2001, s. 148; Jönsson & Brorsson 
2003). Oxiematerialet uppvisar en varierad samman
sättning med fynd av lampor, skålar, lock och häng
kärl, samt främmande anglo-skandinavisk Torksey- 
keramik. Denna keramiktyp har tidigare bara påträf
fats i Lundaområdet (Brorsson 2001, s. 114). Kerami
ken från Gårdstånga överensstämmer enligt Roslund 
med en ”allmän skånsk formtradition”. Både lock och 
lampor saknas i det relativt stora keramikmaterialet 
(Roslund 2001, s. 149). De båda kungaleven Oxie och 
Gårdstånga uppvisar därmed helt olika keramikmate
rial och det är osäkert om man kan utnyttja den tidig
medeltida keramiken som en indikator på status.

Jämförande studier av mynningsformer på öster
sjökeramiken kan vara missvisande. Vi vet t.ex. att 
mynningsformen skiljer sig på keramik från 1000-talet 
respektive 1100-talet vilket gör rumsliga analyser 
vanskliga (Roslund 2001, 137ff). Detsamma kan även

gälla särformer, som exempelvis skålar, och här kan 
fynden från de samtida kungaleven Gårdstånga och 
Oxie lämna viktiga bidrag. Vid en genomgång av öster
sjökeramik från Fosie och Naffentorp utanför Malmö 
påträffades två skålar inom respektive by och dessut
om ett hängkärl i Fosie. Vid undersökningar 1950 i 
Råga Hörstad, 8 km söder om Landskrona påträffa
des en tidigmedeltida boplats (Petré & Strömberg 
1958). Keramiken utgjordes bl.a. av ett mindre öster- 
sjökeramikmaterial med sammanlagt 28 mynnings- 
skärvor. En skärva tillhörde en skål och 27 skärvor 
tillhörde övriga kärlformer.

I Särslöv som ligger några km sydost om Råga Hör
stad fanns bland de 28 kärlen ett hängkärl och en skål 
representerade av mynningarna av östersjökeramik.

Analyser i form av tunnslip kan vara mycket vikti
ga för att belysa platsens status. I t.ex. Oxie har lokal- 
producerad östersjökeramik identifierats vilket under
stryker platsens ställning som ett kungalev (Jönsson & 
Brorsson 2003). Det främsta argumentet för en lokal 
produktion av östersjökeramik är den nästan totala 
dominans av grova leror som även återfinns i den vi
kingatida AIV-keramiken. Tyvärr har ännu inga analy
ser utförts på östersjökeramik från Gårdstånga vilket 
gör att platsen ur denna aspekt fortfarande är oviss. 
Den plats som annars förknippas med en omfattande 
produktion av östersjökeramik är Lund. Trots att inga 
säkra belägg för tidigmedeltida keramikframställning 
har påträffats så måste det anses mycket troligt att sta
den försett ett stort område med keramik. Analyser som 
utförts på östersjökeramik från staden uppvisar ett va
rierat kärlgods vilket kan tyda på att ett flertal kerami
ker finns representerade i materialen (t.ex. Hulthén
2001). I östersjökeramiken från Löddeköpinge finns 
gods av både fina och grova leror (Brorsson 2000b, 
fig. 12). Vilket kan indikera olika ”verkstäder” inom 
och/eller utanför Löddeköpinge med olika hantverka
re och olika lertäkter involverade.

Eftersom östersjökeramiken avviker betydligt från 
den tidigare AIV-keramiken beträffande uppbygg- 
nadsteknik har det argumenterats för att keramiken
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H1
Äldre
rödgods

47 103 s m X X + X * - E.O. X 0,5

H2 Östersjö 84 105 s f + X * - E.O. Olivin X 10 1,0

H3 Östersjö 154 26747 0 9 X + E.O. - * E.O. X 1,5

H4 Östersjö 40 27064 s f X * E.O. ++ + E.O. X 10 2,0

H5
Östersjö
Hängkärl

192 40587 0 g X + X + - E.O. Zirkon X 2,0

SV1 Östersjö 103 115 s g X X + E.O. ++ - E.O. Zirkon X 1,5

SV2 Östersjö 112 116 s f X + X * - E.O. X X 14 2,0

SV3 Östersjö 163 122 0 9 X ++ E.O. ++ - E.O. X Zirkon X 2,0

SV4 Väst
europeisk?

184 122 0 g X ++ E.O. ++ - E.O. Zirkon X 2,5

SV5a Östersjö 258 s f + X * - E.O. X 9 1,5

SV5b Östersjö 258 0 9 X X + X * - E.O. Zirkon X 2,5

SÄBY1 Östersjö 224 12 0 q + X * - E.O. X Muskovit X 1,5

SÄBY2 Östersjö 615 35769 s m - - ++ * E.O. X X 8 1,5 Org.matri tillsatt

SÄBY3 Östersjö 716 s m X X + X - * X E.O. X 10 3,5

RH1 Trattbäqare s f X + X + * E.O. Zirkon X 13 3,0

RH2 Trattbäqare 0 q X X + X + - E.O. Zirkon X 2,5

RH3 Vävtynqd Lösfynd 0 q X X * X ++ * E.O. Zirkon X 3,0

RH4 Östersjö Lösfynd s f X + X + - ett korn E.O. X 12 3,5

RH5 AIV 14 0 9 X + E.O. * - E.O. X 1,5

RH6
AIV
Hängkärl

14 0 g X X ++ X + - E.O. X 3,5 Ett korn
chamotte

RH7
AIV
Hängkärl

14 0 g X X * E.O. + - E.O. Zirkon X 1,0

RH8
Östersjö
Skål

82 s f X * X ++ * E.O. X 15 2,5

RH9 Östersjö 82 s f X * X ++ - E.O. Zirkon X 15 3,0

RH10 Östersjö 83 0 g X + E.O. ++ - E.O. Zirkon X 1,5 I

Tabell. 2. Analyser av skärvor från Säby, Särslöv (SV), Häljarp (H) och 
Råga Hörstad (RH) från Västra Skåne. Förkortningar: * = normal an
del, - = sparsam andel, + = hög andel, ++ = mycket hög andel, x = 
förekomst.
Analyses of shards from Säby, Särslöv (SV), Häljarp (H) and Råga 
Hörstad (RH) from western Skåne. Abbreviations: * = normal propor
tion, - = small proportion, + = high proportion, ++ = very high pro

portion, x = occurs.
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framställts av ofria slaver (Roslund 2001, s. 248 ff.; 
Jönsson & Brorsson 2003).

Analyser av östersjökeramik från Säby, Häljarp, 
Särslöv och Råga Hörstad visar att dessa platser kan 

316 likställas med Löddeköpinge. Inom samtliga byar är 
östersjögodset varierat och man kan inte tala om nå
gon lokal produktion (tab. 2). En trolig tolkning är att 
östersjökeramiken transporterats till byarna från 
Lund eller någon annan närliggande plats.

Det högmedeltida skedet
Den högmedeltida keramiken representeras av kärl som 
framställts av sandmagrade eller naturligt magrade le
ror och som brändes i keramikugnar. Ett stort antal kärl 
har glaserats på utsidan och man kan märka en tydlig 
import i form av protostengods. Kärlformerna är varie
rade där främst kannor och trebensgrytor dominerar.

Det högmedeltida materialet från undersökningarna 
för Västkustbanan är så fragmenterat att diskussioner 
rörande kärlformens betydelse under perioden försvåras.

Analyser visar även att det är svårt att utnyttja kärl
godset (förutom stengods) för att skilja importerad ke
ramik från lokalt gods. Mikroskopering av ett tunnslip 
från en skärva äldre rödgods från Häljarp passar väl in 
den allmänna bilden, d.v.s. kärlet har framställts av en 
naturligt magrad mellanlera.

Man kan även göra kvantitativa studier där fördel
ningen av de olika högmedeltida keramiktyperna jäm
förs. Hur förhåller sig oglaserat respektive glaserat röd
gods till varandra? Hur stor andel av keramiken utgörs 
av proto-stengods? Ser vi t. ex. någon skillnad mellan 
stad och landsbygd?

Förhållandet mellan yngre svartgods och äldre röd
gods varierar kraftigt i de undersökta städerna (fig. 10).
I t.ex. kv. Fisken i Malmö dominerar yngre svartgods 
medan de högmedeltida materialen från Lund domine
ras av äldre rödgods. Liknande mönster som i Lund kan 
urskiljas i materialen från de västskånska byarna.

På samma sätt kan man jämföra förhållandet mellan 
oglaserat och glaserat rödgods. Många uppfattar säkert 
det glaserade godset som vackrare och kanske som en

D Protostengods (Cl) 
o Oglaserat rödgods (Bll:3)
■ Vitgods (Bll:2)
■ Äldre rödgods (BII: 1)
■ Yngre svartgods (Bl)

Fig. 10. Fördelning av olika medeltida godstyper från ett urval lokaler i 
västra Skåne.

Distribution of different types of medieval ware from a selection of 
sites in western Skåne.

form av statusmarkering. Man får trots detta inte bort
se från keramikens funktion, där ett oglaserat gods har 
helt andra egenskaper än ett glaserat. Keramikkärl är 
mycket lämpliga till att exempelvis förvara vatten i. 
Leran har en genomsläpplighet som gör att vätskan 
avdunstar på kärlväggen och bibehåller därmed inne
hållet svalt. Vid arkeologiska undersökningar i 
Björnekulla utanför Åstorp i Skåne påträffades flera 
oglaserade kärl i en källare. Källaren markerar i sig en 
form av status medan kärlen indikerar något annat. 
Det troliga är att kärlen varit placerade i källaren som 
förrådskärl. Fördelningen av glaserat och oglaserat 
rödgods i de västskånska byarna och städerna visar att
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man inte kan dra någon skiljelinje mellan stad och 
landsbygd. Man kan inte heller urskilja någon speciell 
by som ”rikare eller fattigare” än någon annan.

Proto-stengodset ger också en intressant bild. I endast 
en undersökning, från kv. Fisken i Malmö, överstiger 
proto-stengodset 10 % av det totala högmedeltida kera
miken (fig. 10). I Trelleborg, Lund och Helsingborg 
finns det flera material med ca 8 % proto-stengods. By
arna ligger i allmänhet några procent lägre, men här ut
gör Säby ett undantag. Vad beträffar proto-stengodset 
uppvisar Säby snarare ett stadsmaterial än ett lands- 
bygdsmaterial. Det är intressant att konstatera att det 
enda materialet från Malmö uppvisar en något större 
andel importkeramik i form av proto-stengods än de 
övriga lokalerna. Kanske hade Malmö tätare kontakter 
med kontinenten än de samtida skånska städerna.

Det senmedeltida och eftermedeltida skedet
Keramiken från sen- och eftermedeltid domineras 
kraftigt av yngre rödgods, med glaserad insida. Yngre 
rödgods utgör minst två tredjedelar av den totala kera
miksammansättningen från de sen- och eftermedeltida 
lokalerna (fig. 11). Godstypen ersatte äldre rödgods 
under första hälften av 1400-talet och fanns kvar i 
hemmen fram till början av 1900-talet. Inom keramik
forskningen hänvisas ofta till att material kan vara 
svårbearbetade, och då ofta p.g.a. av de omfattande 
kvantiteterna. Detta gäller om något den yngre kera
miken. Endast ett fåtal arbeten har verkligen trängt in 
i skärvmaterialen och diskuterat aspekter som kärlfor
mer, dekorer och funktioner.

Vid undersökningar i kv. Biografen i Nyköping gjor
de man antagandet att hushåll med hög status skulle ha 
mera dekorerade kärl och fler serveringskärl än ett hus
håll av lägre status. Resultatet visade på det motsatta, 
vilket gör det svårt att använda yngre rödgods som en 
indikation på status (Hållans & Andersson 1992, s. 
215f). Rosén påpekar att de rikare hushållen kan ha 
haft tillgång till andra typer av kärl, som exempelvis 
glas, stengods, fajanser eller tenn- eller silverkärl (Rosén 
1995, s. 26). Dessutom påpekar Rosén att rödgodset

var förhållandevis billigt, då det 1780 t.ex. gick 32 
krukor på en kanna brännvin eller 8 krukor på en gås 
(a.a., s. 26f). Elfwendahl gör samma iakttagelse på 
material från Uppsala. Under 1400-talet då borgerska
pet framträder allt tydligare förändras även hushållens 
kärlinventarium med allt fler kärl av metall eller trä 
(Elfwendahl 1999, s. 158).

Vid bearbetning av keramiken från Västkustbanan 
har kärlformen även tagits i beaktande. Man kan ty
värr konstatera att materialen delvis är fragmenterade 
och kvantitativt små. Ett stort antal skärvor har endast 
utifrån glasyrens placering registrerats som kärl av 
yngre rödgods. Elfwendahls genomgång av yngre röd
gods visar ett stort och varierat kärlinventarium i form 
av bl.a. serveringskärl, nattkärl och handfat (a.a.).

Återigen handlar medeltiden och eftermedeltiden 
om kvantitativa studier av olika godstyper. Förhållan
det mellan det importerade stengodset och det lokala 
rödgodset (som även kan vara importerat) verkar vara 
av stor betydelse. Keramiken från städerna Helsing
borg, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg och 
Ystad fördelar sig på två olika grupper. Keramiken 
från de två städerna i nordvästra Skåne, Helsingborg 
och Landskrona har ca 90-95 % yngre rödgods och 
5-10 % stengods (fig. 11). I de övriga städerna uppgår 
stengodset däremot till ca 20-40 % medan resterande 
är yngre rödgods. För att återigen citera Rosén behö
ver detta inte betyda att man hade fler serveringskärl i 
Lund, Malmö, Trelleborg eller Ystad än i Helsingborg 
eller Landskrona. Det bör däremot tolkas som att hus
hållen i de sydskånska städerna hade tillgång till fler 
importerade kärl än städerna i nordväst. Kan detta 
vara resultatet av en mera omfattande handel vilket 
nödvändigtvis inte behöver ha bottnat i hierarkiska 
orsaker mellan nordväst och söder?

Landsbygdens material innehåller generellt en mind
re andel stengods än städerna. Ett osäkerhetsmoment 
är att materialen är små, men tendensen är att det inte 
finns någon skillnad mellan byarna i västra Skåne. De 
byar som sannolikt varit beroende av Helsingborg och 
Landskrona uppvisar likartade material som byarna i
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■ Yngre rödgods (Bll:4)
■ Stengods (Cll)
□ Porslin (D)

Fig. 11. Fördelning av senmedeltida godstyper från lokaler i Skåne. Distribution of types of late medieval ware from sites in Skåne.

Malmö- och Lundområdet. Endast en by, Åby utanför 
Bromölla i nordöstra Skåne avviker från de övriga 
materialen. Här uppgår stengodset till endast drygt 1 
% av den totala keramiken (fig. 11).

Sammanfattning
De arkeologiska lämningarna utgör endast fragment 
av historien. Våra ”titthål” är och förblir glimtar. Att 
belysa boplatshierarki utifrån dessa ”titthål” och uti
från endast en artefaktgrupp är förenat med flera osä
kerhetsfaktorer. Den nu genomförda studien av kera
miken från yngre järnålder till reformationen visar 
ändå på några intressanta tendenser.

Framför allt den senmedeltida studien visar att ett av 
de största problemen är fragmenteringen. Detta försvå
rar diskussioner om de viktiga kärlformerna som skulle

kunna vara statusindikerande. Från högmedeltiden och 
framåt handlar studierna istället främst om att identifie
ra importkeramik i form av stengods. Importerat röd
gods finns sannolikt representerat i materialen men det 
är svårt att identifiera, även med analyser.

Den tidigmedeltida keramiken ger ett homogent in
tryck med likartade kärlformer i Skåne. Det är t.ex. 
svårt att dra några skiljelinjer mellan ett kungalev och 
landsbygden. Ur ett hierarkiskt perspektiv kan det 
vara viktigare att identifiera produktionsplatser.

Den vendeltida keramiken uppvisar även ett rela
tivt homogent material. Det verkar trots detta ske en 
förändring i keramikinventariet under vendeltid, vil
ket gör det svårt att jämföra tidig och sen vendeltid. En 
större variation i kärlgods, dekorer och former kan ha 
orsakats av status under vendeltid.
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Studier av keramik syftar ofta till att i likhet med 
många andra studier av artefakter, typologisera och 
kronologisera materialen. Detta kan i mångt och 
mycket gå till överdrift där man lätt glömmer männis
kan bakom redskapen (Karsten 2001, s. 90 f). Till 
skillnad från många andra studier var målsättningen 
att belysa aspekter som keramik traditionellt inte an
vänds till. Styrkan i just denna studien är att kärlfor
mer och dekorer kopplats till naturvetenskapliga ana
lyser. Diskussionen har sedan berört aspekter som när 
och varför kärl förändras, både vad avser kärlform 
och teknik. Typologin och kronologin finns ändå tyd
ligt representerade i bl.a. mynningsformernas föränd
ring och utveckling.

Keramiken uppvisar flera spännande och oväntade re
sultat. Genom att arbeta förutsättningslöst, som ex
empelvis i förhållandet mellan stad och landsbygd kan 
ny viktig kunskap inhämtas. Betydelsen av tvärveten
skap kan knappast övervärderas.

Ett stort tack till Stefan Kriig, Nathalie Becker, 
Mats Mogren och Joakim Thomasson för ett givande 
och angenämt samarbete kring de utidersökta lokaler
na längs Västkustbanan. Tack även till Birgitta Hult- 
hén för hjälp med analyserna av keramiken. Slutligen 
riktas ett varmt tack till Anna Carlberg-Kriig, Lars 
Jönsson, Janne Kockum och Chatarina Ödman för att 
jag fått möjlighet att studera materialen från Naffen- 
torp, Fosie samt Malmö innerstad.
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Perioden från mitten av det första årtusendet av 

vår tideräkning till mitten av det andra (ca 500-1500) var en tid då 

det skånska landskapet kom att helt omvandlas, först i och med ska

pandet av stora aristokratiska gods under periodens början, därefter 

med en reglering av landskapet i form av bildandet av byar och sock

nar kring dess mitt. Undersökningarna av medeltida bytomter längs 

Västkustbanan har kastat nytt ljus över dessa genomgripande samhälls

förändringar. Byarnas uppkomst, strukturer och relationer till omvärl

den kopplas här till de övergripande processer som ledde till riksbild- 

ningen och formeringen av den samhällsform som levde kvar långt in 

i modern tid i Skåne.
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