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DEN HÄR BOKEN är förhoppningsvis lite mer än bara en tjock 
bok. Den är en del i en strävan att sprida nyare (stads)arkeologiska 
resultat till en vidare läsekrets. Detta är ett arbete som förs på fle
ra fronter, av flera institutioner och i form av nätverksskapande 
mellan de runt i landet spridda stadsarkeologerna. Som exempel 
kan anföras ”Stadsarkeologiskt Forum” i Mellansverige och UV:s 
funktionsnätverk vilka skapat mötesplatser för att utbyta erfaren
heter och uppslag. Ett annat exempel utgörs av det tvärvetenskap
liga projektet ”Nya stadsarkeologiska horisonter” som diskuterar 
hur vi kan undersöka städerna ur andra synvinklar än vi gjort hit
tills. I Skåne fyller det regionala museinätverket funktionen av 
mötesplats för arkeologerna. Det skapades för att utveckla samar- 
betsformerna för regionens museer och kulturmiljöarbete och för 
att öka tillgänglighet och förmedling av Sydsveriges kultur och 
historia.

Inom museinätverket planeras en serie böcker: Skånska stä
der. Den första volymen, om Tommarp och Simrishamn, kom ut 
sommaren 2006'. Böckerna är tänkta att presentera regionens 
städer ur olika perspektiv och utifrån arkeologiskt material. Un
der de senaste decennierna har det gjorts ett stort antal undersök
ningar som förändrat vår syn på städerna.

En fortlöpande metodutveckling har skapat grunden för en 
detaljerad och mera dynamisk förståelse av städerna. En breddad 
teoretisk bas har lett till andra frågor och andra typer av förkla
ringsmodeller. Dessutom ger ny teknik nya möjligheter till över
sikt, analys och sammanställningar. Sammantaget innebär detta 
en perspektivförskjutning som också gör det möjligt att arbeta 
med äldre undersökningar från nya vinklar.

”Skånska städer” ska alltså vara synteser av nytt och gammalt 
kunskapsläge satt i vidare sammanhang. Att ta sig an detta arbe
te genom samverkan ökar naturligtvis erfarenhets- och kunskaps
utbytet vilket förhoppningsvis ger en bättre och roligare arkeolo
gi att berätta om.

Skåne är det stadstätaste landskapet inom det nuvarande Sve
riges gränser. Av äldre städer finns Lund, Helsingborg, Åhus, 
Trelleborg, Ystad, Malmö, Simrishamn, Luntertun/Ängelholm, 
Landskrona och Kristianstad. Tommarp, Vä, Skanör-Falsterbo 
och Båstad förlorade sina tidigare stadsrättigheter men lever kvar 
som tätorter. Därtill hade invånarna i Torekov under 1300-talet 
speciella privilegier. Vi ska heller inte glömma bort våra ”nya” 
städer: Eslöv, Hässleholm och Höganäs (fig. 1).

Riksantikvarieämbetet UV Syd har haft förmånen att få ge
nomföra undersökningar i de flesta skånska städer, varav flera be
rörs i de följande texterna. En stad som UV Syd däremot inte gjort

1 (Jönsson & 
Wallebom 2006)
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några undersökningar i är Lund. De har allt sedan 1890 genom
förts genom Kulturens försorg. Lund är den äldsta ort i Skåne 

de som finns och som blev stad och förekommer mer eller mindre alltid som utta
lad eller outtalad stadsarkeologisk referenspunkt i regionala sam
manhang. Så även i detta. Genom samverkan med Kulturen har 
några av undersökningsresultaten från Lund kunnat vävas in i det
ta sammanhang.

Vägen till dagens skånska städer har varit lång och styrd av 
olika, historiskt specifika, drivkrafter. De börjar långt innan stä
derna formellt grundas. Denna volym är tänkt att fungera som ett 
slags kronologisk och regional fond mot vilka de skånska städer
na sedan kan belysas ur olika synvinklar.

Genom att vidga det geografiska perspektivet och diskutera 
sambanden mellan plats, identitet och sociala relationer genom tid
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och rum kan städerna placeras i större sammanhang. I stället för att 
söka förklaringarna innanför stadens gränser sådana de definiera
des på de äldsta kartorna och med landskapet reducerat till ”stadens 
omland” för vi en ”icke-avgränsande” diskussion där de platser som 
diskuteras betraktas som delar i ett större handlingslandskap.

Det sätt som vi hittills har studerat städerna har närmast dolt så
väl dynamik som variationer. Det gäller skiftande funktioner och 
status och deras gestaltning. Det är den tätbebyggda staden som 
kommit att utgöra själva sinnebilden trots att omfattande delar av 
stadslandskapet utgjorts av odlingar och trädgårdar. Omvänt så har 
det urbana i varierande omfattning även funnits i landskapet utan
för de formella städerna. Något vi kanske inte har sett tidigare.

Förklaringarna till städernas skapande, liv och framgång får 
sökas på flera plan. Äldre förklaringar behöver kompletteras med 
ett underifrånperspektiv och att försöka förstå och presentera sta
den som det levda och omtvistade landskapet, ett landskap i vil
ket det investerats ekonomisk och politisk styrka och mycket kul
turellt kapital.

För att bättre förstå urbaniseringsprocessen är det nödvändigt 
att betrakta staden som ett kanske i första hand socialt fenomen. 
Staden kan inte förklaras enbart som ett resultat av yttre faktorer 
eller någon historisk lagbundenhet. Man kan heller inte förklara 
den som resultatet av enskilda, aldrig så maktfullkomliga, indivi
ders beslut. Städerna har skapats och gestaltats genom olika be
slut och överväganden på olika social nivå.

I denna volym tar vi oss an några av de problem som är, och 
har varit aktuella i diskussionen kring skapandet av centraliteter 
i landskapet. Genom att studera sådana platser och områden över 
en längre tid kan man ge ett historiskt perspektiv på dagens stä
der och bidra till en utveckling med förutsättningar för goda livs
miljöer idag och framöver. Det handlar inte om att återskapa flyd
da tiders miljöer, utan att beakta de historiska erfarenheterna vid 
förändringar av landskapet. De arkeologiska och historiska erfa- 
renhetsrummen kan omsättas i den framtida planeringen så att 
städernas historia verkligen blir en resurs.

Vi har utgått från att det kan finnas flera samtidiga urbanise
ringsprocesser inom samma geografiska område. Urbana uttryck 
från olika tider är resultatet av helt olika processer. Platsskapan- 
det ligger också i ett spänningsfält mellan ”styrd” och ”spontan" 
etablering. Vi försöker finna den handlande människan i ett för
sök att befolka platserna och belysa sociala relationer. Den bild vi 
tecknar framstår som både komplex och motsägelsefull. Det är 
nog bara en blek återspegling av det förflutnas likaledes motsägel
sefulla verklighet.



(Svensson
999:93)

MÄNNISKOR, STRATEGIER OCH LANDSKAP
Det kunskapsläge som presenteras i denna volym av ”Skånska 
städer” bygger på det senaste decenniets undersökningar och den 
forskning som bedrivs inom UV och på universiteten. Resone
mangen bygger på såväl bearbetningar av de syntetiseringar som 
gjorts inom ramen för de stora infrastruktursatsningarna som 
Västkustbanan och väg 11 som på undersökningar i Flädie, Trel
leborg och Malmö under senare år.

Genom att vidga perspektiven, ta utgångspunkten i landska
pet och leta efter sambanden mellan övergripande strategier och 
den handlande människan visar de följande artiklarna hur cen- 
traliteten förändrats. De aspekter vi främst lyft fram är, för det 
första, den icke-linjära och diskontinuerliga utvecklingen i ett 
långtidsperspektiv. För det andra är det just vikten av ett vidgat 
aktörsperspektiv där makt ses som en uppsättning relationer i 
stället för att vara enkelriktad uppifrån och ner. För det tredje 
förtydligas skillnader i centralitetens uttryck och karaktär genom 
undersökning av landskapets förutsättningar. Förvisso har äldre 
uttryck och fenomen återanvänts, men det vi här vill lyfta fram är 
hur de kopplats till något kvalitativt nytt, hur det fått nytt bety
delseinnehåll. Det är just människors inskrivning av betydelser 
som utgör den här bokens röda tråd.

Arkeologi är alltså inte bara att beskriva städernas fysiska ut
formning, funktioner och ekonomiska betydelser utan även att 
förstå dem som platser att leva i. ”Stadens konturer formuleras av 
planerare och beslutsfattare, medan dess inre liv formas och fylls 
av dem som bebor och brukar staden”2. Det är ett landskap fullt 
av innebörder och sammanhang som vi resonerar kring och inte i 
första hand det ”geografiska”. Landskapet är inte frikopplat från 
människors föreställningar om det. Dess mening skapas genom 
människors handlingar och närvaro, något som vi försökt ta fas
ta på i de olika kapitlens vinjettbilder. Vi arkeologer har ofta för 
vana att presentera folktomma bilder.

Den inledande texten ”Att lägga ut diskursen i landskapet” är 
en presentation av de utgångspunkter och tolkningar som bildar 
bakgrund till de följande artiklarna. Den handlar om synsätt och 
begrepp rörande de sidor av mänskligt liv som utgjort förutsätt
ningar för ”centraliteter”. Det blir en del krångliga ord, men syf
tet är att förklara de följande resonemangen för att försöka lyfta 
fram sådana likheter som går på tvärs igenom tiden.

I den följande artikeln ”Gårdar på rad” visas exempel på en reg
lering av gårdstomter i trakten av Bjärred redan under 700-800- 
talet. En lokal aristokrati har här format ett slags produktionsland
skap genom att ordna såväl bebyggelse som människors aktivitet.
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Med utgångspunkt i ett centralområde i trakten kring Söder- 
vidinge och Norrvidinge diskuteras sedan i ”Vidinge, torpnamn 
och kristen gårdskult” hur den tidiga kristna kulten ingått i en 
strategi för landskapsförändring i slutet av 900-talet. Äldre cen
tralområden genomgick en kvalitativ förändring och fick nytt be
tydelseinnehåll i samband med en mera omfattande kris. Ytterlig- 
gare exempel på landskapets förändring vid denna tid ges genom 
en nerlagd boplats på Toftbackarna vid ”Center Syd”.

En genomlysning av olika sätt att tillgodogöra sig och kontrol
lera landskapet runt Ystad under perioden från vår tideräknings 
början fram till början av 1000-talet visar strategiska uttryck 
som återfinns i flera delar av Skåne. Staden Ystad, som grundades 
på 1200-talet, är bara den yngsta i en lång rad anspråk på att 
råda över landskapet.Avslutningsvis ges några exempel på hur 
stadslandskapen gestaltats genom växelverkan mellan maktens 
män - kung och biskop - och invånarna. De variationerna i stä
dernas utformning som vi kan se idag går tillbaka på vilka grup
per som vid olika tider kunnat hävda sina egna intressen. Det är 
den sociala mångfalden och målgemenskapen som, tillsammans 
med ett tydligt interagerande med det omgivande landskapet, har 
utgjort urbaniseringens förutsättning. De lokala variationerna i 
de sociala relationer som fanns i landskapen kunde förstärka eller 
försvåra stadens utveckling, något som tydliggörs genom att jäm
föra samtida städer som Trelleborg och Malmö. Mångfald har 
skapat större stabilitet. Städer utan ett bakomliggande landskap, 
som exempelvis Skanör och Falsterbo, saknade livskraft och föll 
tillbaka.

De investeringar som gjordes av invånarna i såväl ekonomiskt 
som symboliskt kapital skapade en platströghet som gjorde det 
möjligt att lägga sig till med nya roller och funktioner. De äldre 
städerna har levt vidare även efter att det historiska sammanhang 
vari de grundades var överspelat.

Ur en arkeologisk synvinkel kan urbaniseringen sammanfat
tas som den process som frambringat urbanitet och en urban livs
stil. De förändringar i förståelse, förhållningssätt och organisa
tion av landskapet som inleds under yngre järnålder skapade för
utsättningar för landskapets urbanitet. De historiska städerna är 
ett resultat av denna process, inte dess mål eller konsekvensen av 
enkelriktade styrkeförhållande.
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INOM ARKEOLOGIN definieras och beskrivs centralitet på många 
sätt beroende på vilka utgångspunkter man har och vilken tid 
som avses. Gemensamt är dock att vad som anses vara centralt yt
terst grundas i arkeologens frågeställningar och sådant som på
verkat dessa. Idag pågår det exempelvis en stark ekonomisk till
växt i storstadsregionerna. De framstår som betydande centralite- 
ter genom koncentrationen av produktion och arbetstillfällen, 
men även genom att det offentliga samtalet och därmed verklig
hetsbeskrivning förs härifrån. Med globalisering och masskom
munikation har samtidigt en urban livsstil fått en vidare sprid
ning. Livet på landsbygden behöver i dag inte vara nämnvärt an
norlunda än i staden. Detta påverkar naturligtvis vår tolkning 
och förståelse.

Forskningen kring centralitet har, i ett historiskt perspektiv, 
främst satt enskilda platser i fokus. Under senare år har dock ut
gångspunkterna förändrats och vidgats. Bland annat finns ett tyd
ligare tvärvetenskapligt inslag där exempelvis kulturgeografi och 
språkforskning har en framträdande roll1. Under inflytande från 
sociologi och etnologi uppmärksammas också landskapets socia
la betydelser. I det följande avses alltså det socialt skapade och be
tydelsebärande landskapet och inte i första hand det ”geografis
ka”. Det ses inte som frikopplat från människors föreställnings
värld eller inbördes relationer. Landskapet får sin mening genom 
den mänskliga närvaron. Grundfrågan är vem eller vilka som vid 
olika tidpunkter formulerar dess betydelser.

Forskningen har i hög grad haft ett tämligen ensidigt ovani- 
från-perspektiv; man har beskrivit överhetens drivkrafter och ut
blick och förutsatt att de ensamma formulerat betydelserna. Män
niskors agerande i relation till det som beskrivits som centralitet 
och centralplatser fick inte någon framskjuten plats. Genom ett 
perspektiv underifrån - utifrån de arkeologiska lämningarna ef
ter handlingsmönster — kan individer och gruppers agerande gö
ras tydligare. På så sätt kan det åskådliggöras hur människors 
vardagsliv har relaterat till centraliteten, liksom att landskapet 
formats av flera grupper.

Senare års, ofta storskaliga, undersökningar har ökat insikten 
om att nordeuropeiska samhällsformer hade flera drag gemen
samma under yngre järnålder och tidig medeltid, det vill säga från 
500-talet och framöver2. Det skapar förutsättningar att studera 
centraliteter i både större rumsliga och längre kronologiska sam
manhang.

Vi betonar därför flera infallsvinklar på centraliteter och land
skap i följande texter. Ett traditionellt perspektiv ovanifrån kom
pletteras med försök att finna den vanliga människans relationer
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till dessa platser. Som en följd av detta försöker vi förstå vari det 
centrala bestod, vilka förutsättningar och behov för centrala 
funktioner som fanns i ett område. För att kunna förstå platsens 
betydelse måste vi alltså klargöra vad som varit centrala funktio
ner - hur den använts och gestaltats. Eftersom både platsers ka
raktär och innebörder har förändrats radikalt över tid betonas 
även samspelet mellan tradition och förändring. I sökandet efter 
det goda och hållbara samhället inom dagens planering är denna 
växelverkan nödvändig, varför den historisk-arkeologiska dimen
sionen har mycket att erbjuda nutiden.

ETT LÅNGT TIDSPERSPEKTIV
Det finns områden som attraherat bosättningar under mycket 
lång tid. Från yngre stenålder och framåt tycks människor i hög 
grad ha utnyttjat samma geografiska trakter. Detta är inte så kon
stigt. Den gemensamma, bakomliggande, faktorn finns att söka i 
en grundläggande jordbruksekonomi. Sanka, skogiga eller olän- 
diga områden utnyttjades mera extensivt före det mekaniserade 
jordbruket. Därmed inte sagt att det finns någon enkel kontinui
tet. Jordbrukssamhället har varit föränderligt och har påverkats 
av allt från klimatförändringar till samhällsordning och teknisk 
utveckling.

I den här boken rör vi oss i ett långt tidsperspektiv som sträck
er sig från det andra århundradet e.Kr. och fram till 1600-talet. 
Ett stort antal förändringar har naturligtvis ägt rum under detta 
tidsspann. Det går inte att diskutera alla dessa inom ramarna för 
en enda bok. Vi vill istället försöka lyfta fram hur förändringar i 
sättet att leva, uppfatta och ordna omvärlden återverkat i utfor
mandet av landskapet. Det rumsliga är allmänmänskligt och ut
gör därmed en förbindelselänk mellan nutidens och dåtidens män
niskor.

Det långa tidsperspektivet syftar alltså inte till att skapa (poli
tiska) kontinuiteter eller ”utvecklingskedjor”. Genom att fram
hålla variationerna i de exempel som presenteras i de följande tex
terna kan istället andra likheter, i exempelvis föreställningar, 
handlingar och rumsliga strategier belysas. Olika politiska orga
nisationsformer behöver inte utgöra utvecklingssteg . Samhället 
under den senare järnåldern och tidiga medeltiden har inte utgjort 
någon helhet. Vi arbetar med ett flytande tillstånd av mer eller 
mindre självständiga delar.

För en översiktlig diskussion kring samhällsutvecklingen un
der perioden cirka 200-1600 utgör alltså diskontinuiteten ett 
slags grundläggande förståelse. De förändringar som diskuteras



har inte varit exklusivt skånska eller sydskandinaviska. Över hela 
den eurasiska kontinenten, från Skandinavien över Mellersta Öst
ern till Kina och Sydostasien, karaktäriseras perioden av åter
kommande upplösning och att samhällena utsätts för ”stress” vid 
ungefär samma tider. Detta gäller inte bara de stora imperierna 
utan även för samhällen av lägre komplexitetsgrad. Det vi kan se 
på regional nivå utgör delar och följder av mera omfattande för
ändringar3. Återkommande diskontinuiteter har varit regel i för
statliga samhällen snarare än undantag som behöver förklaras i 
varje särskilt fall. Sådana diskontinuiteter tycks ha varit särskilt 
påtagliga under 500-talet, under 900-talet och under 1300-talet. 
Komplexitetsnivån i samhällena tycks ha varierat i någon form av 
närmast periodisk rörelse (fig. 2).

En markant samhällelig vågdal har således passerat över hela 
kontinenten under loppet av det första årtusendets andra fjärde
del. Man kan beskriva den på många sätt, som stress, som ”ideo
logisk kapprustning”, som upplösningstendenser. I Norden talar 
vi om den folkvandringstida krisen och på ett europeiskt plan är 
det västromerska rikets upplösning det mest markanta exemplet. 
Höjer vi blicken ytterligare ser vi att den romerska kollapsen bara 
är en av många.

I Kina kollapsade Han-dynastin redan ca 220 och landet dela
des i tre kungadömen. Jin-dynastin lyckades skapa enhet efter ca 
60 år men ansattes av folkslag som i vågor vandrade in och skapade

Figur 2. 
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3 (Mogren 2005 
och där anf. litt.)



4 (Groslier 1966; 
Higham 1989)
5 (Thapar 1966)
6 (Kennet 2005)
7 (Barendse 2003)

egna herravälden. Kina förblev splittrat och svagt fram emot 500- 
talets slut, varefter ny enighet och styrka byggdes upp.

I Sydostasien kollapsade på 500-talet Funan-riket i Mekong- 
deltat, som hade haft rika handelsförbindelser med både Kina och 
Indien och indirekt ända bort emot Rom, varefter nya politiska 
strukturer sedermera byggdes upp i nuvarande centrala Kambod
ja, det blivande Angkor-riket4.

I Indien domineras perioden av Gupta-riket i norr (300-500- 
talet). Det var en stat som aldrig blev lika centraliserad som det ti
digare Maurya-riket. Våg efter våg av hunniska attacker under 
400-talet försvagade Gupta-riket successivt tills hunnerna slutli
gen bröt in i Indien och riket upplöstes i ett flertal små furstendö- 
men. Indikationer på ekonomisk kris har också konstaterats från 
denna tid5.

Det persiska sassaniderriket hade en politisk storhetsperiod un
der 500-talet, men perser och bysantiner hade sedan länge försva
gat varandra och när islam började breda ut sig på arabiska halvön 
på 600-talet var Sassanidernas rike så försvagat att Kalifatet snabbt 
kunde lägga under sig hela Persien. Det anses att den viktigaste or
saken till att islam kunde expandera så snabbt inom loppet av en 
generation är att det inte längre fanns några statsbärande struktu
rer i området som kunde bjuda motstånd. Östra Arabien, som hade 
dominerats av sassaniderna, visar en tydlig bebyggelsemässig och 
ekonomisk tillbakagång under dessa århundraden6.

På 900-talet upprepas mönstret. I Kina, i Altai, liksom i norra 
Indien. I abbasidernas Bagdad-kalifat underminerades den politis
ka enheten successivt sedan 800-talet och under 900-talet upplös
tes kalifatet nästan helt i olika furstestater. Härskare i Egypten och 
Spanien tog titeln kalif, och i Bagdad tog militären makten. I Fran- 
kerriket märks tydliga svaghetstecken och upplösningstendenser7.

Därefter kommer ännu en våg av kollapser på 1200- och 
1300-talen. I Kina bortjagades Song-dynastin från norra delen av 
landet och stabilitet uppnåddes först när en mongolisk regim, 
Yuan, lyckades lägga under sig hela Kina mot 1200-talets slut.

I Sydostasien kollapsade Polonnaruva-riket på Ceylon under 
1200-talets första decennier, Pagan-riket i Burma på 1280-talet 
och Angkor-riket under 1300-talet, samtliga högkulturer helt i pa
ritet med de högst utvecklade delarna av Europa. I Indien är dock 
1300-talet Delhi-sultanatets storhetstid. Det upplöses först på 
1400-talet. Detsamma är fallet med Madjapahit-riket på Java.

Abbasidernas dynasti sopas bort helt av mongolattackerna på 
1200-talet. Själva mongolväldet, som skapat en eurasiatisk enhet 
och en pax mongolica under 1200-talet upplöstes i smä enheter 
under mitten av 1300-talet.

I 7



I Europa är så gott som hela 1300-talet en tid av upplösning, 
agrarkris och allmän oro. I exempelvis Norge fick samhällets 
världsliga elit känna på så allvarliga avbräck att deras maktbas 
underminerades och riket förlorade sin självständighet.

Dessa kriser har inom forskningen oftast förklarats med krig, 
farsoter eller klimatförändringar. Joseph Tainter har emellertid i en 
jämförande studie visat att detta inte är tillräckligt som förklaring8. 
Krig och mottaglighet för pandemier är att betrakta som de ytliga 
uttrycken för mer fundamentala problem. Han har identifierat la
gen om vikande marginalvinst, det vill säga att ett samhälles över
byggnad investerar ihjäl sig i konkurrens med andra, som den enda 
möjliga minsta gemensamma nämnaren. Klimatförändringar är 
den enda av mänsklig handling oberoende faktorn som kan tänkas 
ha påverkat på global nivå. Någon egentlig förståelse av dessa feno
mens globala återkommande karaktär har vi ännu inte fått. De är 
emellertid ännu svårare att bortförklara än att förklara.

I det arkeologiska materialet har dessa perioder av ”upplös
ning” framför allt gett materiella avtryck i sådant som inom arke
ologin traditionellt tolkats som statusmarkörer. Om man ska leta 
efter någon form av gemensam nämnare så kan i Norden i samt
liga fall en samtidighet med brist på ädelmetall konstateras, i för
sta fallet guld, i andra och tredje fallet silver.

Ädelmetallbrist har nu inte varit den enda förklaringen, om 
det överhuvudtaget är att se som en förklaring. Troligen skall den 
istället också ses som de synliga uttrycken för något annat. Höv- 
dingedömen, även de komplexa, är labila strukturer som ständigt 
är hotade av upplösningstendenser.

Detta innebär, för vårt vidkommande, att det yngre romartida/ 
folkvandringstida överherraväldet under 300- och 400-talet inte 
alls var en föregångare till 700 och 800-talets överherravälde, som 
i sin tur inte alls var en föregångare till 1000 och 1100-talets riks- 
bildning. Det rör sig om tre helt olika politiska strukturer.

Flera av de övergripande processer som studerats - och som 
kommit att avgränsa medeltid och nyare tid - har varit en del, och 
ett resultat, av de förändringar som inleddes långt, långt tidigare. 
I det följande är utgångspunkten att förändrade uppfattningar om 
rumslighet och landskap utgjort strategier i makt-kunskapsrela
tioner som skapat styrkeförhållanden vilka omformade sättet att 
förstå och ordna världen (diskurser).

DE VIKTIGA HANDLINGARNAS PLATSER
Vad som anses vara centralt är kopplat till olika värderingar som 
graderar handlingar sinsemellan. Värderingarna går i sin tur tillbaka
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på makt- och kunskapsförhållanden. I det förflutna och i nuet. 
Genom att tillskriva en plats central betydelse skapas dessutom, 
av arkeologen, en relation till ett omgivande område.

Att försöka förstå en social organisation - ett samhälle - är att 
förstå dess styrkeförhållanden. Ett samhälles styrkeförhållanden 
är emellertid varken enkelt eller entydigt, makt är inget ting. Mak
ten är ”relationell” och något som återverkar på människors liv 
genom deras sociala praktiker och handlingar9. Det vill säga att 
makt inte ska ses som ett eget väsen eller som något som påtrycks 
”uppifrån”. Det har, enkelt, förklarats som ”den förmåga en indi
vid eller grupp besitter för att göra sina egna intressen gällande, 
trots andras motstånd”. Det vill säga att makt är handlingar som 
påverkar andras handlingsmöjligheter10.

Det finns olika former av makt (styrkeförhållanden): med- 
makt, motmakt, delegerad och sanktionerad makt. Relationerna 
varierar och det kan existera parallella och överlappande styrke
förhållanden inom ett och samma samhälle. Man kan vara över- 
eller underordnad i olika situationer. Detta gör det till ett noto
riskt svårt studiefält, i synnerhet som ett samhälle inte utgör en 
avgränsbar storhet11.

Makt kan ha olika ursprung av olika relevans beroende av vil
ken nivå vi studerar - familj, grupp eller samhälle. På en övergripan
de nivå är en indelning i militär, politisk, ekonomisk och ideologisk 
makt grundläggande. John Kenneth Galbraith uttrycker samma sak 
med termerna tvingande, kompensatorisk och betingad makt. Med 
begreppet tvingande sammanför han militär och politisk makt till 
en kategori12. Han har också analyserat maktens källor och hittar 
dessa i personliga egenskaper, egendom och organisation.

De olika typerna av makt skapas genom handling och ingår i 
den sociala strukturen. Av detta följer att makt och styrkeförhål
landen kan ses som något allmänmänskligt. Maktens uttryck har 
däremot varierat och varit mera historiskt specifika — från knöl
påk till massmedia. Makt och styrkeförhållanden märks i huvud
sak genom sin verkan, exempelvis genom att kunna råda över 
landskapens organisering. Styrkeförhållanden kan uttryckas ge
nom restriktioner, påbud eller genom uppförandet av monument. 
Genom att skriva in betydelser i landskapet får andra antingen in
ordna sig, göra motstånd eller skriva in egna meningar.

Inom arkeologin är benämningen centralplats ett tämligen vitt 
begrepp och många olika typer av platser ryms under etiketten . 
Benämningen har använts framför allt för järnålderns vidkom
mande, för att beteckna allt från lokala storgårdar till internatio
nella handelsplatser14. Detta ger ett tämligen onyanserat förhåll
ningssätt till just variation och mångfald.



Vad som är centralt är kopplat till ett handlingsrum. Exempel
vis utgör dagens tätorter centraliteter i kraft av att produktions
medel, förvaltning och konsumtionsutbud lokaliserats dit. Där 
de, enligt dagens värderingar, ”viktiga handlingarna” äger rum, 
finns också centraliteten. Vad som är viktiga handlingar bestäms 
ytterst av betraktaren, i det här fallet arkeologen och dennes mer 
eller mindre tydligt uttalade syften. ”Viktighet” rangordnas i en
lighet med betraktarens värderingar och syften - och i förläng
ningen finns risken att bara sådant som låter sig rangordnas hie
rarkiskt anses viktigt. Det vill säga den tillskrivna viktigheten hos 
flydda tiders centralplatser - på ett outtalat sätt - uttrycker nuti
dens styrkeförhållanden.

Detta är en tankefälla och dessutom utpräglat enögt genom 
att i allt för hög grad lägga fokus på tillvarons produktion av ting, 
av ideologi och av styrkeförhållanden. Att reproduktion förbi
gåtts med tystnad säger egentligen mera om dagens förhållanden 
än om historiens gryning.

Forskningen har också i hög grad präglats av ett teleologiskt 
synsätt. Förankrade i nutiden har vi tagit fasta på sådant vi menar 
leder framåt, det vill säga hit där vi nu står. Utifrån kännedomen 
om vad en plats blev vid en senare tidpunkt, har det ofta förut
satts att detta varit syftet redan från början och präglat dess ut
veckling. Ett icke-linjärt betraktelsesätt är därför nödvändigt.

Men, eftersom vissa funktioner framträder tydligare än andra i 
arkeologiska spår och lämningar har de ofta getts tolkningsföreträ
de. Som exempel kan nämnas kult, vissa typer av hantverk och mö
tes- och utbytesplatser för mer eller mindre långväga kontakter.

Platsers centralitet har därför, arkeologiskt, ofta formulerats 
utifrån förekomsten av statusrelaterade föremål, monument och 
anläggningar. Centralplatser har också, mer eller mindre outta
lat, förutsatts ingå i hierarkiska samhällsorganisationer. Avsak
nad av identifierade centralplatser skulle därmed - mer eller min
dre outtalat - tyda på en mera jämställd organisation. Denna upp
delning präglade under lång tid forskningen. Länge ansågs 
exempelvis att de nordiska samhällena under järnåldern domine
rades av ett skikt av självägande småbönder, vilka omvandlades 
till räntepliktiga landbor i en feodaliseringsprocess som ägde rum 
under loppet av 1000- och 1100-talet. Det rördes sig alltså om en 
berättelse enligt modellen ”nedgång och fall”, där medeltiden 
kom att stå för fallet.

Det är först under de senaste årtiondena som synen på järnål
dern och den tidiga medeltiden som uttalat stratifierade samhäl
len definitivt har vunnit insteg. Debatten om ”germansk bonde
frihet” har senast och kanske mest intensivt förts i Norge15.

15 (jfr forsknings
översikter i Iversen 
1995; Skre 1998)
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Upptäckten av ytterligare ringborgar från 900-talet, ”trelle- 
borgarna”, beredde vägen för en omvärdering av järnålderssam- 
hället under 1980- och 1990-talet, då även en rad platser av cen- 
tralortskaraktär och med ett påfallande stort tidsdjup definiera
des. Som utmärkande drag för dessa framhölls i första hand 
förekomsten av de enskilda objekten i dessa komplex, såsom hall
byggnader, statuspräglade föremål, verkstadsområden med läm
ningar efter specialiserat hantverk, och kultplatser16.

Sedan dess har synen på den yngre järnålderns ”centrala plat
ser” förändrats på motsvarande sätt som för städerna. Fokuse
ringen på själva platsen har förändrats i riktning mot ett mer ut- 
åtblickande förhållningssätt. Makten är inte låst till monument, 
objekt eller en plats. Den är, som sagt, heller ingenting entydigt. 
Man kan därför inte använda renodlade hierarkiska perspektiv 
som betonar en orsaksförklaring i taget.

16 (t.ex. Callmer 8c 
Rosengren red. 
1997; Larsson 8c 
Hårdh red. 1998)
17 (Crumley 
1995:3)

HIERARKI OCH HETERARKI

Att använda ett relationelit maktbegrepp innebär alltså att de, 
inom arkeologin, så vanligen förekommande hierarkiska förkla
ringsmodellerna ersätts av ett beterarkiskt förståelseperspektiv. 
Det bygger på att platser och företeelser kan vara orankade eller 
rangordnade på olika sätt17. Hierarkier förutsätter en organisa
tion utifrån ett ledarskapsperspektiv, och beskrivs ofta i pyramid
form (fig. 3). De olika rollerna i pyramiden legitimeras via sina 
funktioner för helheten medan makten varit koncentrerad till top
pen, där en ledare, hövding eller kung, har styrt. En oreflekterad 
hierarkisk tolkningsmodell riskerar att reproducera sådana styr
keförhållanden (vilka kanske är mera vanligt förekommande in
om dagens universitet och kulturmiljövård).

Ett heterarkiskt tolkningsperspektiv innebär däremot att man 
inte behöver förutsätta ett enda kraftcentrum. Det kan finnas fle
ra med sinsemellan olika relationer och styrka. En given grupp 
kan vara relaterad till flera ”kraftcentraler och ingå i flera, sinse
mellan orankade, system för handlingar (fig. 4). Rollerna kan 
vara olika i exempelvis judiciella, kultiska, krigiska eller ekono
miska sammanhang. Man kan i ett kultiskt sammanhang vara 
den främsta bland de grupper som samverkar medan man har en 
mera underordnad roll i ett ekonomiskt, och så vidare. Makten är 
till sin karaktär bunden till en situation: den eller de som kan ut
öva inflytande och har resurser att genomdriva detta inflytande.

Ett heterarkiskt perspektiv medger även frånvaro av makt i be
tydelsen ”ledarskap” (om än kanske inte av styrkeförhållanden), 
eftersom utövandet av direkt kontroll förutsätter närvaro (av den



som ska utöva kontrollen eller dennes delegerade, sanktionerade 
ombud). Det har, innan den moderna nationalstatens skapande, 
inte funnits något heltäckande maktens nät.

Det här synsättet ”tillåter” flera självständiga enheter eller 
system, (som i sig själva kan ha utgjort hierarkier) och understry
ker att det funnits andra typer av relationer än de strikt rangord- 
nade.

En relationell förståelse av ”makt” lägger också tyngdpunkter 
på fler gruppers handlande. En central plats kan inte skapas av en 
ensam aktör. Styrkeförhållandenas spel äger rum på flera arenor. 
Synligast är det kanske genom hur symboliska och materiella re
surser används. Landskapet är bara en av flera sådana resurser. 
Drivkrafterna har naturligtvis varierat från situation till situa
tion. Ingen har i förväg bestämt sig för omfattande samhällsom- 
daningar. De stora utopierna hör senare tider till. Det är vi, senti
da betraktare, som utifrån våra frågeställningar bestämmer ”syf
tena”.

Figur 3.
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Figur 4
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BEGREPP OM CENTRALITET
Den arkeologiska diskussionen kring centralitet har i mångt och 
mycket gällt frågor kring förhållandet mellan centrum och perife
ri samt den så kallade centralortsteorin (se nedan). Att tänka i ter
mer av centrum och periferi förutsätter hade att det funnits en 
skillnad och ett tydligt samband mellan platser. Man har, med ut
gångspunkt i ett hierarkiskt tänkande, i hög grad sysslat antingen 
med centrumbildningarna eller periferin och mera sällan försökt 
att se dem tillsammans eller med nödvändig samtidighet.

Relationer mellan centrum och periferi behöver betraktas som 
en dialog. De kan inte ses som ett motsatsförhållande utan som 
ett sammanhang. En periferi betyder alltså inte det samma som
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icke-makt eller frånvaro av styrkeförhållanden. Varje plats eller 
område som vi uppfattar som periferi kan i själva verket ha stått i 
förbindelse med mer än ett centrum i ekonomiskt, kultiskt eller 
judiciellt hänseende (jfr fig. 4).

Det är även av vikt att försöka skilja centrum-periferi från be
greppsparet optimal-marginell18. Områden med exempelvis min
dre ekonomisk bärkraft behöver inte automatiskt vara periferier. 
Det är inte självklart att ett politiskt centrum sammanfaller med 
ett ekonomiskt, eller ett ekonomiskt med ett religiöst.

Det finns en hel rad begrepp som delvis överlappar varandra, 
men som tillsammans är användbara i det här sammanhanget. 
Grovt sett kan man tala om två huvudtyper av centralitet. Det 
handlar å ena sidan om de endogent framväxta centraliteterna, 
det vill säga platser som skapats genom en inre spontan utveck
ling. I dessa fall har det till stor del handlat om mänskliga relatio
ner och rörelsemönster. Där människor möttes skapades platser 
som gavs betydelse. Å andra sidan kan vi tala om exogen centra
litet, vilket har inneburit ett betydande inslag av politisk styrning 
och kontroll. Gränsen mellan de båda typerna kan många gånger 
vara diffus. En spontant framvuxen centralitet kan även efter
hand ha (om) formats genom yttre kontroll och styrning.

Urbaniseringsforskningen har ofta sökt isolera en enda ur- 
sprungsorsak till staden. Formella kriterier har i stor utsträckning 
varit styrande. Många orter och platser som kan uppvisa centrala 
funktioner, som mötesplatser eller platser för utbyte, hamnade ut
anför forskningsfokus. Situationen är inte unik för vår del av värl
den. I till exempel Asien har en liknande situation länge varit för
härskande där urbaniseringsdiskussionen har rört sig kring de 
klassiska planerade tempelstäderna med deras monumentalarki
tektur. John N. Miksie som undersökt medeltida handelsplatser i 
Sydostasien, har försökt råda bot på detta genom att återanvända 
och modifiera ett över 50 år gammalt begreppspar från antropo
logerna Robert Redfield och Milton Singer, orthogenetisk och he
terogenetisk. Medan Redfield och Singer främst syftade på hur 
städer fungerade, har Miksie använt begreppen också för att be
lysa deras ursprung19. Med orthogenetisk menar han reglerade, av 
överheten grundade orter. Det rör sig främst om administrativa 
städer eller tempelstäder dominerade av monumentalarkitektur. 
Heterogenetiska orter har sitt främsta ursprung i handelsanknut- 
na aktiviteter och kan associeras med begrepp som entreprenörs
skap (fig. 5). Begreppen skall naturligtvis ses som abstraktioner, 
som extrema poler i varsin ände av en skala. De flesta orter har 
drag av båda typerna, men placerar sig på olika punkter längs 
skalan vid olika tidpunkter. Det medeltida Lund är ett exempel på

Figur 5. » 
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18 (Berthelsen 
1991:55)
19 (Miksie 2000; 
2002)
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en exogen orthogenetisk plats, det vill säga skapad och utformad 
av överheten, medan Trelleborg var en exogen heterogenetisk 
plats, skapad av överheten men gestaltad av invånarna20. Be
greppsparet är användbart i diskussionen av centraliteter och ur
baniseringsprocesser i ett längre tidsperspektiv. Begreppet stad är 
problematiskt i ett sydskandinaviskt järnåldersperspektiv där 
gårdsenheten kunde ha funktioner som tillsammans med andra 
utgjorde ett områdes centralitet.

Inom den europeiska stadsutvecklingen har man också fram
hållit skillnaden mellan centralortsystemet och nätverkssystemet. 
Centralortens funktion har byggt på ett tydligt beroendeförhållan
de med den närmsta omgivningen (centripetala relationer). Nät- 
verksplatsens relationer har istället varit centrifugala, där det geo
grafiskt närliggande omlandet spelat en mindre roll för ortens exis
tens. Kontakterna har legat längre bort. Dessa orter har ingått i ett 
nätverkssystem som i många stycken tycks frikopplade från regio
nala strukturer21. Nätverksbegreppet kan indelas i tre grundfunk
tioner: En betonar helheten i utbytesrelationerna och därmed sys
temkaraktären, det vill säga själva nätet. Den andra lägger vikten 
på spindeln (noden) i nätet, ett perspektiv med aktören i centrum. 
Sist, men inte minst, handlar det om de sociala relationerna mellan 
de människor som ingår22. Centralplatsen och nätverksplatsen har 
båda varit relaterade till nätverk, men av olika rumslig skala, där 
centralplatsen i första hand haft en lokal förankring. För nätverks
platsen betonas ofta dess funktionella betydelse i ett större nätverk, 
medan den sociala dimensionen betonas för centralplatsen.

LANDSKAPET
Centralitet har ofta förknippats med geografiskt avgränsade plat
ser, och till dessa har man sedan försökt definiera ett omland el
ler en inflytelsesfär (jfr centripetala relationer, ovan). Detta be
traktelsesätt går tillbaka på centralplatsteorin som lanserades av 
den tyske geografen och ekonomen Walter Christaller på 1930- 
talet. Till varje centralort fanns, enligt honom, ett omland vars 
omfattning i hög grad var beroende av platsens betydelse23. Den
na teori byggde på en tydlig hierarkisk organisation av landska
pet. Man kan säga att landskapet förstods med utgångspunkt i 
centralplatsen. Man tittade ”inifrån” och ut. Omlandet stod, un
derförstått, i en underordnad relation till centralplatsen. Teorin 
tog mindre hänsyn till att olika kulturella system fungerat olika 
och oberoende av varandra.

Relationerna mellan platser och rum har inte varit enkla eller 
entydiga. Förutsättningar och behov av centrala funktioner har

20 (Larsson, denna 
volym)
21 (Hohenberg 8c 
Lees 1995:47ff; jfr 
Tönnies 1963 
(1912] och begrep
pen Gemeinschaft 
och Gesellschaft)
22 (Aronsson, 
Fagerlund 6c 
Samuelson 1999)
23 (Christaller 
1933)
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varierat både rumsligt och över tid; olika sociala strukturer inne
bär olika handlingsmönster. Genom att olika uttryck funnits pa
rallellt har det skapats komplexitet och mångfald. Utgångspunkten 
bör därför tas i landskapet för att spåra en eventuell centralitet, än 
tvärt om. Det är i landskapet som förutsättningarna för de centra
la platserna funnits, och inte centralplatserna som primärt format 
landskapet, även om de kommit att påverka sin omgivning.

Landskapet utgör arena för en mängd olika relationer. Rela
tionerna mellan människor och platser har riktats åt flera håll och 
överlappat varandra. I dessa nätverk har, utifrån varierande för
utsättningar och behov, olika former av ”centralitet” skapats, an
tingen samlade till en avgränsad plats eller spridda i landskapet.

Den senare forskningen har pekat på förekomsten av central
områden, inom vilka ett flertal funktioner av varierande ålder och 
varaktighet samlats. Härav följer att avgränsningarna mellan oli
ka områden eller strukturer blir oskarpa och överlappar varan
dra. Detta ger även utrymme för en mångfald av centraliteter av 
olika betydelse eller dignitet. Multifunktionelia centraliteter kan 
till stor del förklara de variationer som framträder. Sådana plat
ser framstår som komplexa genom att ekonomiska och sociala re
lationer samt ideologiska förhållanden, på olika nivåer, har sam
verkat. En ”multifunktionell centralitet” kan inte enbart sökas pa 
den enskilda platsen, utan inom ett större område-4.

24 (Anglert 2006a; 
2006b; Anglert, 
denna volym)
25 (Eco 1971; Chap 
man 1997; Olivier 
1999)
26 (Bradley 2002; 
Lihammer 2003; 
Strömberg 2005)

DET FÖRFLUTNAS BETYDELSE
Landskap formas utifrån äldre förutsättningar och har därmed 
ett stort tidsdjup. Tradition och historia är viktiga referenspunk
ter för mänskliga relationer. Inget landskap är nytt, utan bär med 
sig delar, mer eller mindre medvetet uttryckta, från det förflutna. 
Människor skapar nya platser eller ”laddar om dem med nya be
tydelser allt efter som behoven skapas. Utvecklingsförlopp har 
inneburit både förändring och bevarande. Varaktigheter med oli
ka längd och referenser har avlöst varandra. Landskapen har däi 
med präglats av både tradition och förändring och denna dialek
tik har varit avgörande för dess gestaltning25.

Återkopplingarna till äldre samhällen och landskapselement 
kan vara mer eller mindre medvetna26. Människor, och i synnerhet 
”nya” maktkonstellationer, hade att förhålla sig till äldre struktu
rer och platser. Detta kunde ske genom att anknyta till dem eller 
genom att på olika sätt försöka neutralisera dem genom att mani
pulera landskapet. För exempelvis resandet av en runsten eller ett 
gravröse var referenserna bakåt viktiga, men handlingen pekade 
framåt och gav legitimitet för utvecklingen. Ofta förekommer
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manifesteringar från olika tider inom ett begränsat område. Då, 
liksom nu, har människor behövt ta ställning till platsers inne
börd.

Med utgångspunkt i Richard Bradleys resonemang om ”plat
sens betydelse” kan man förstå manifesta återkopplingar som 
omtolkningar av det förflutna för att passa nuets behov27 (fig. 6). 
I de allra flesta fall har man att göra med någon form av diskonti
nuitet. Så snart som ett kontinuitetsbrott har uppstått så har vi att 
göra med en helt ny historia, helt enkelt därför att man tar vad 
man behöver ur det förflutna och negligerar det övriga.

RÖRELSER OCH MÖTESPLATSER

Landskapets förutsättningar har varierat. På ett övergripande plan 
har exempelvis grundvalen för kommunikation och olika näringar 
påverkat bebyggelsebilden. Olika former av identitet och grupp
tillhörighet har också format landskapsuppfattningen. Kultursfä
rer präglade av mobilitet har till viss del haft andra behov av cen
tr a litet än de som funnits i mer utpräglade jordbruksbygder.

Människornas rörelse och handlingar i landskapet har skapat 
mer eller mindre avläsbara mönster i form av kommunikationsle
der eller vägar. I ett långt tidsperspektiv har infrastrukturer som 
vägar och kommunikationsleder, genom sin långa varaktighet, 
haft en påtaglig betydelse (fig. 7). Vägarna kan i sig uppfattas som 
monumentala uttryck. De har anvisat väg och knutit samman 
platser och aktiviteter. Det har skapats knutpunkter där männis
kor mötts och samlats. Förutsättningarna för dessa mötesplatser 
har dels varit funktionella och naturtopografiska, men har även 
utgjorts av föreställningar om det förflutna.

Återkopplingen till det förflutna kan grundas dels på praktis
ka, funktionella orsaker - man har inte lämnat området - dels på 
ideologiska och mentala orsaker. Till mötesplatserna har gemen
samma funktioner som exempelvis ideologiska och juridiska an
gelägenheter för större grupper av människor varit förbundna. 
Gemensamma begravningsplatser och tingsplatser har varit för
lagda till platser som disponerades kollektivt. Man kan här näm
na den nya förståelsen av den yngre järnålderns och tidiga medel
tidens religiösa och rituella praktiker28.

Mötesplatser kan även ha skapats mellan olika rum eller byg
der, vilket medför att de inte med nödvändighet måste ha haft en 
central placering. Sådana, så kallade liminala platser med centra
la funktioner, ska inte ses som avgränsande, utan ur en samman
länkande synvinkel. Det har funnits behov av gemensamma kon
taktytor och en lämplig placering av dessa har många gånger varit
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27 (Bradley 
1993:115f)
28 (t.ex. Price 2002; 
Gansum 2004; 
Andersson 2005)
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just i mellanrummen. Kustbundna handelsplatser har samman
länkat flera rum eller bygder med ett större ekonomiskt landskap. 
De har därför haft en mera neutral placering. Den traditionella 
synen på handelsplatsen som port in i ett landskap behöver inte 
ha varit allmänt giltigt. De har lika mycket varit en port ut mot 
andra rum.

Etablerandet av gränser i landskapet är en annan viktig fak
tor. Gränser utgör inte statiska företeelser som varit oberoende av 
de samhällen som de antas skilja åt. De är dynamiska, manipule
rade och beroende av sammanhang. De snarare skapar identiteter 
än skiljer dem åt. Man måste också vara medveten om att den 
storskaliga rumsuppfattningen. Under hela perioden fram till 
1600-talets första hälft var samhällsuppfattningen vad gäller till
hörighet centripetal; den strävade mot något slags mittpunkt och 
anknöt inte till en fixerad area. Vi ser det tydligt i 1500-talets 
kartor med deras värdeperspektiv29.

29 (Mogren 
2002:42)
111 (Andersson & 
Berschend 1997)

1 (Lund Hansen 
2001)

32 (Mogren 2005 
och där anf. litt.)
33 (Carlie 8c Arturs- 

son 2005:198, 217)

KOMPLEXA HÖVDINGEDÖMEN
Det anses ha funnits enkla hövdingedömen på skandinaviskt områ
de åtminstone sedan slutet av yngre stenålder. Det har knappast rört 
sig om några heltäckande samhällsformationer. Genom hela förhis
torien och den äldre historien har det funnits samhällsformer utan 
någon ”huvudorganisation” där varje hushåll har utgjort en själv
ständig enhet. Graden av samhällelig komplexitet förefaller också 
ha svängt fram och tillbaka i ett längre tidsperspektiv (jfr fig. 2).

Allt starkare tendenser från och med vår tideräknings början, 
i synnerhet från och med andra hälften av 100-talet, visar att en 
form av mera komplexa hövdingedömen etablerades, vars politis
ka ekonomi antagligen byggde på kontroll av sådana resurser som 
ingick i ett gåvosystem. Utvecklingen genomsyrades av påverkan 
från det romerska imperiet och av kulturmöten i gränsområdena 
mot norr, vilket skapade ökad social dynamik30.

Källorna till kunskap om nordisk samhällsutveckling i detta 
skede är fragmentariska, och ur flera synpunkter problematiska. 
Exempelvis avtecknas några av de centralplatser som utkristallise
ras vid denna tid, som Himlingøje pa Själland, endast i form av ett 
antal exceptionellt rikt utstyrda gravar. Andra aspekter är i varie
rande utsträckning kända från lokaliteter som Sorte Muld på Born
holm, Uppåkra i Skåne, och, i synnerhet, komplexet kring Gudme 
på Fyn31. Gemensamt för samtliga dessa platser är att de har be
traktats som uttryck för hövdingedömenas maktområden ’-.

Den ”vanliga” bebyggelsen har vid denna tid utgjorts av ensam
gårdar som legat fast på samma plats under flera generationer . Ett



sådant exempel från Stora Köpinge diskuteras av Becker & Ang- 
lert, denna volym.

I nuläget kan komplexiteten i de sydskandinaviska hövdinge- 
dömena kanske bäst förstås när sådana platser ses i relation till 
vapenofferfynden, vars art och sammansättning visar att höv- 
dingedömet under 200-talet kunde förfoga över militära resurser 
i form av stora, väl rustade och hierarkiskt organiserade arméer 
med professionella soldater34. Vidare är resurskrävande fortifika
tioner i form av vallanläggningar kända i södra Jylland från och 
med 100-talet e.Kr., och marina spärranläggningarna finns på 
flera håll från och med 300-talets andra hälft.

Hövdingedömet i Sydskandinavien under de första århundrade
na e.Kr. kan på flera plan associeras med aggression och krigfö
ring. Krigararistokratin, som tog del i europeiska maktnätverk, 
framstår som dominerande. Förnäma och livskraftiga symboler för 
härskar- och krigarideal som kolbenringar och ringknappsvärd, in
troducerades tidigt, och seden att gravlägga med vapen och andra 
föremål som tecken på rang vann också snabb spridning.

Flera av de element som introducerades på de äldsta central
platserna återfinns också i yngre platser av central eller urban ka
raktär, även om form, innehåll och rumslighet varierar över tid. 
Det gäller företeelser som i enlighet med de tidigare diskuterade 
begreppen kan beskrivas som orthogenetiska, exempelvis mani
festa härskarresidens och kultplatser, liksom företeelser av hete
rogenetisk karaktär, som den liminala utbytesplatsen vid kusten.

Det finns därmed anledning att tala om ett ”klassiskt arv” i 
fråga om centralplatsens gestaltning i södra Skandinavien. Som 
exempel kan den manifesta byggnaden på centralplatsen i Upp- 
åkra nämnas, vilken återuppfördes gång efter annan på samma 
plats och enligt samma grundplan under mer än ett halvt årtusen
de, från tiden kring Kristi födelse och fram i 900-talet35. Lotte 
Hedeager har diskuterat Gudmekomplexets sakrala rumslighet 
och gestaltning utifrån norrön kosmologi. Utformningen av den 
tidiga centralplatsen och dess landskap beskrivs som paradigma
tisk, eller förebildlig. Den utövade uppenbarligen en stark påver
kan under lång tid, som många generationer hade att förhålla sig 
till36. Samma tendenser till förebildlighet finns - i ett helt annat 
ideologiskt sammanhang - när de kyrkliga dignitärerna under 
1100-talet låter gestalta Lund som stad.

ARISTOKRATISER ING
Perioden kring mitten av första årtusendet av vår tideräkning 
uppvisar en form av samhällelig ”kollaps” på närmast global nivå.

14 (Jørgensen 
2001b och anf. 
litt.)
35 (Larsson 8c 
Lenntorp 2004)
36 (Hedeager 2001, 
jfr Andrén 1998b)
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37 (Mogren 2005 
och där anf. litt.)

(Svanberg
2000:252)
39 (Skre 1998)

I Skandinavien har de allt mer påkostade uttrycken för social stra- 
tifiering under den här tiden tolkats som en form av ”ideologisk 
kapprustning”37. Det vill säga att de ledande sociala grupperna 
tvingades att investera allt mer i ideologiska uttryck för att upp
rätthålla status och legitimitet. Till sist har den ekonomiska basen 
inte förmått bära upp denna överbyggnad, vilket kan förklara de
lar av den samhälleliga upplösningen. Det förefaller dock ha varit 
en form av kris som i första hand drabbat eliterna. Det finns knap
past något i det arkeologiska och paleoekologiska källmaterialet 
som tyder på någon agrar eller demografisk kris. Tvärtom tycks 
odlingsmarken ha expanderat vid denna tid. Eliternas kollaps har 
emellertid lämnat plats för nya grupper, och de förändringar som 
ägde rum i Norden från och med det första årtusendets mitt har 
många drag gemensamma med utvecklingen på kontinenten. Her- 
raväldesstrukturer omorganiserades och styrkeförhållandena för
sköts. För en tid organiserades samhällena på en något lägre kom- 
plexitetsnivå, varifrån så småningom nya övergripande struktu
rer, med nya förutsättningar, kunde bildas.

En mer generell modell för status och herravälde som grundas 
på en kombination av ekonomiska resurser och konkurrens om 
ära används ofta för att förklara hur samhällena under perioden 
mellan 500- och 1100-talet bundits samman. Det har rört sig om 
en form av auktoritet som i hög grad byggde på personliga relatio
ner och social prestige uttryckt genom en resurskrävande livs
stil38. Grunderna utgjordes av släktskap, ära, generositet, och 
värn39. En sådan ”direkt makt” har begränsad räckvidd i rummet. 
Den fungerade där den kunde synliggöras.

Tidigare arkeologisk forskning kring samhällseliten bedrevs 
främst med utgångspunkt från gravar. Pa senare tid har residen
sen och deras omgivningar kunnat belysas närmare. Miljöer som 
Lejre, G ud me och Uppåkra, har nu kunnat jämföras med ett an
tal andra lokaler, exempelvis Järrestad på Österlen. Genom de 
skilda typer av data som tagits fram genom undersökningar i 
dessa miljöer - såsom starkt skiftande bebyggelselämningar och 
föremålskategorier, fröer och djurben - och att dessa sätts i rela
tion till skriftliga källor, historiskt kartmaterial, betydelser av 
ort- och marknamn, nordiska myter och sagolitteratur, har fler 
aspekter av samhället kunnat belysas.

Under senare år har begreppet aristokrati börjat användas för 
att mer specifikt beteckna den yngre järnålderns maktelit. Med be
greppet aristokratisering menas den samhällsutveckling som äger 
rum under 500- och 600-talet och som kännetecknas av att ett 
växande antal aktörer mer självständigt utövat makt utifrån en 
egen, bredare maktbas - ett herravälde. Herren i ett sådant valde
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personifierade rollerna som krigsherre, beskyddare, och kultleda- 
re.

Det är naturligtvis svårt att avgränsa en aristokrati gentemot 
det breda, och säkert mycket differentierade skikt som kan om
nämnas i termer av fria män, bondekrigare eller lokala eliter. 
Aristokratin kan knappast ha varit sluten gentemot detta breda 
skikt. Delvis är det naturligtvis en definitionsfråga. Med aristo
krati avses här ett tämligen begränsat antal interagerande släkter, 
till vilka titlar som kung, jarl, thegn och liknande kan knytas. De 
upprätthöll sina positioner dels i kraft av ett ”ädelt ursprung”, 
dels som bärare av personliga kvaliteter (ära) och - naturligtvis - 
förmågan att knyta människor och resurser till sig.

Ser vi till könsrollerna inom aristokratin, så framställs tradi
tionellt kvinnan - i den mån hon skymtar fram mellan stormän
nen - som en slags ”representativ husfru”, eller som en äkten
skapspartner i allianser mellan familjer. Under senare år har emel
lertid kvinnornas betydelse för maktutövning mer explicit 
betonats, främst på det diplomatiska eller relationsskapande plan 
som man också tenderar att lägga större vikt vid, inte minst ge
nom de nätverksperspektiv som anläggs på aristokratin och den 
politiska kultur de förknippas med.

Man kan då tänka sig en typ av nätverk, som relaterar till själ
va maktbasen - herraväldet - där relationer mellan den ledande 
familjen och övriga involverade individer och grupperingar kan 
beskrivas som vertikala (olika former av patron - klient förhål
landen). En annan typ av nätverk kan beskrivas som horisontella 
till sin karaktär. Aktörerna i det sistnämnda slaget av nätverk för
enas just i det faktum att var och en utövar ett herravälde. Princi
piellt var de således jämlikar, även om maktresurserna (gods och 
guld, militär kapacitet, men också ära, karisma och andra imma
teriella resurser) förmodligen var högst ojämnt fördelade. Så kan 
exempelvis grupper som förstått att mobilisera resurser i kraft av 
sina nätverksrelationer mycket väl ha utövat större inflytande än 
de som egentligen hade mer omfattande resurser. Makten var 
bunden till en situation, där man genom närvaro kunnat utöva in
flytande och mobilisera resurser att genomdriva detta. Utanför 
detta förmodas maktutövning — exempelvis genom olika former 
av överherravälden - att vara av mer indirekt och temporär ka
raktär, inte minst för att den grundas på en personlig relation.

Vänskapsband, allianser och släktskap framstår som kanske 
de viktigaste förutsättningarna för upprätthållandet av en styrke
position. Sådana nätverksrelationer var emellertid instabila till 
sin karaktär; relationer kunde brytas till förmån för nya, som för 
tillfället var mer intressanta. De relationer som gynnade de egna
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411 (Callmer 2001; 
jfr Skre 1998; 
Jørgensen 2001a; 
Söderberg 2005)

intressena stod i centrum, och dessa var inte alltid förenliga med 
biologiska släktskapsförhållanden. Släktskap i sig garanterade 
förmodligen inte någon maktposition inom aristokratin; en sådan 
måste vidmakthållas aktivt, i konkurrens med släktingar eller an
dra grupperingar i nätverken. Detta hindrar naturligtvis inte att 
också släktskap på olika sätt kan fungera som en form av makt
resurs. Det är välkänt att strategiska allianser och vänskapsför
hållanden ofta befästes genom vad man kan kalla för en slags 
släktskapstransaktioner, exempelvis i olika former av äktenskap 
eller äktenskapsliknande arrangemang, fostbrödraskap, adoptio
ner och liknande.

Arten av eliter och politiska maktrelationer varierade säkert 
under olika skeden av yngre järnålder, som ju i södra Skandina
vien framstår som en dynamisk och tidvis synnerligen expansiv 
period. Periodvis är det troligt att makt i form av överherravälden 
(exempelvis kunglig makt) kunde anta stabila former och ha mer 
långtgående verkningar.

Så tonar exempelvis en kungamakt fram redan tidigt i denna 
process, vilket kan sättas i samband med influenser från den fran- 
kiska maktsfären. Utifrån ett magert och svårttolkat källmaterial 
ger kungamakten intryck av att vara ett i hög grad differentierat 
fenomen, vilket vi så småningom skall återvända till i denna fram
ställning.

HERRAVÄLDET

Av särskild vikt var att aristokratins maktbas - herraväldet - 
breddades. Under de föregående århundradena förefaller den mi
litära kapaciteten att ha varit den avgörande resursen. Efter kol
lapsen under 500-talet förmådde emellertid nya grupper att kon
trollera allt större delar av jordbruksproduktionen. Johan Callmer 
har pekat på att flera av den mellersta och yngre järnålderns cen
tralplatser kan betraktas som godsbildningar40. Som sådana fung
erade de som ekonomisk bas för växande följen av specialiserade 
hantverkare och krigare. I enlighet med denna modell byggdes 
den politiska ekonomin upp kring en kombination av plundring 
och expanderande resurskontroll som i vissa områden kan ha 
inneburit en agrar stordrift.

Ekonomisk expansion skedde genom ökad kontroll över jord
brukarna i närområdet, genom uppodling, och genom plund- 
ringståg för att lägga ytterligare arbetskraft under sig. Framgångs
rika härtåg gav byte att fördela som gåvor, vilket höjde anföra
rens status och ära. I denna ordning grundades styrkeförhållandena 
på förmågan att kunna knyta till sig och underordna individer
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och grupper, familjer och slavar41. Under senare år har i synnerhet 
slaveriets betydelse för samhällsutveckling under yngre järnålder 
och tidig medeltid framhållits42.

Det är rimligt att ett växande antal mer självständiga aktörer 
i elitskiktet avspeglas i det ökande antalet platser som kan identi
fieras och tillskrivas funktioner som i varierande omfattning kan 
karaktäriseras som centrala. En sådan process inleds sannolikt ti
digt, och kan följas bakåt till senare delen av romersk järnålder, 
300-400-talet, då ett antal platser tonar fram som skiljer sig från 
de klassiska centralplatserna genom det mindre omfånget och en 
delvis annan typ av lokalisering. Samtidigt uppvisar de gemen
samma drag som exempelvis hallen43. I allmänna termer ger de 
allt tydligare uttryck för en centralitet på delvis annorlunda poli
tiska och organisatoriska nivåer. Kronologiska och andra om
ständigheter bakom detta förlopp är ännu inte kända i detalj, och 
de äldre centralplatsernas roll i utvecklingen har inte heller disku
terats närmare, men det ligger nära till hands att uppfatta dem 
som innovationscentra. Introduktionen av hallen i sammanhang 
som på olika sätt skiljer sig från de förmodat äldre ”klassiska” 
centralplatserna pekar emellertid framåt. Hallen kan tillskrivas 
betydelser på flera nivåer, av vilka potentialen som samlande ide
ologisk maktresurs kanske ska lyftas fram. Även framväxten av 
en aristokratisk självbild skall betonas44.1 Norden innebar det se
nare bland annat att aristokratin betraktade sig som gudarnas ar
vingar45, vilket tog sig uttryck i mer individcentrerade kultiska 
och ceremoniella handlingar i hallmiljöerna46. Hallen och högsä
tet utgjorde herraväldets centrum, i fysisk såväl som kosmologisk 
mening.

Man kan säga att den makt som ytterst grundades på kontroll 
av militära och ekonomiska resurser omvandlades till aristokra
tens sociala kapital, Galbraiths ovan nämnda begrepp ”personli
ga egenskaper”. Tradition och ädelt ursprung legitimerade per
sonlig status som bekräftades i ceremonier, kult, och rättskip
ning47.

Aristokratens ”ädla” ursprung var således av fundamental be
tydelse, men för ett mer beständigt medlemskap i en aristokrati, 
där konkurrensen om maktresurserna var stor, måste dennes för
måga att manövrera i de sociala nätverken ha varit avgörande. Be
tydelsen av en delad eller sanktionerad makt innebär att styrke
förhållandena hade en komplicerad struktur. Det vill säga att 
”makten” inte går att knyta till ett avgränsat centrum, eller en 
enda plats. Detta återverkade i landskapets organisation och de 
rumsliga praktikerna.

41 (Lindkvist 
1988a: 8)
42 (Iversen 1994; 
Skre 1998; Olsson 
1999)
43 (jfr Herschend 
1998:16ff)
44 (Herschend 
2001)

45 (Skre 1998)
46 (Herschend 
1998; 2001; 
Sundqvist 2002; 
Hed Jakobsson 
2003; Söderberg 
2005)
47 (Sundqvist 2002)
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48 (Ulriksen 1998)
49 (Becker 8c Ang
iert, denna volym)
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CENTR ALITETER

Aristokratiseringen under yngre järnålder innebar att olika for
mer av centraliteter skapades i ett växande antal, och i mer varie
rade sammanhang än tidigare. Som särskilt tydlig framstår inten
sifieringen av aktiviteter med koppling till det maritima, och i 
synnerhet då kustrelaterade handels- och hantverksaktiviteter. En 
rad platser, som sinsemellan uppvisar stora variationer, har iden
tifierats längs Skånes kuster och utmed vissa kuststräckor i Dan
mark48. Ett sådant var kv. Tankbåten vid Ystad49. Ett betydande 
antal människor var involverade vilket tyder på att en relativ sä
kerhet hade skapats. Detta i kombination med skeppsteknologins 
framsteg kring 700 lämnade plats för ”entreprenörer". För några 
hundra år, fram till tiden kring år 900, fick de heterogenetiska 
tendenserna överhanden över de orthogenetiska.

Komplexet vid den kustnära sjön Tissø, på sydvästra Själland5" 
exemplifierar denna utveckling på hög organisatorisk nivå. Kring 
mitten av 600-talet integrerades orthogenetiska (hall och kult
plats) och heterogenetiska (verkstads- och marknadsområden) 
element på en och samma plats vilken var optimalt belägen sett i 
relation till nåbarhet och skydd.

Tissøkomplexet utgör ett av flera kända exempel på en ' andra 
våg" av centralplatsetableringar under järnåldern51. I de andra 
komplex som kan föras till detta skede förefaller de båda tenden
serna vara tydligare rumsligt åtskilda, i enlighet med exemplet 
Gudme - Lundeborg. Bäst kända är de orthogenetiskt präglade 
miljöer som anlades ett stycke inåt land. Dessa stabiliserades un
der loppet av 600-talet, och uppvisar påfallande likheter i flera 
avseenden. Undersökningar av platser som Lejre och Tissø på Själ
land och Järrestad i sydöstra Skåne har lett till förnyade diskus
sioner kring förekomsten av överherravälden och "resande kunga
dömen”52.

Den andra vågen av centralplatser påverkades i flera avseenden 
av de klassiska centralplatskomplexen, vilka genomgick föränd
ringar under 500-talet. Gudmekomplexet förefaller ha omstruktu
rerats i grunden, medan Uppåkra, som ägde fortsatt bestånd inom 
det gamla svartjordsområdet, uppvisar en närmast unik platskon
tinuitet i norra Europa. Förändringar på denna plats kan i nuläget 
främst avläsas genom sammansättningen av fyndmaterialet, vil
ken följer samma trend som i övriga Sydskandinavien i det att guld 
och prestigeföremål med främmande proveniens minskade dras
tiskt. Istället intensifierades den regionala produktionen55.

Tillgång till, och kontroll över, resurser, får sammanfattnings
vis antas ha varit grundläggande för möjligheterna att vidmakt
hålla en maktbas, och förfogandet över jord framstår som en
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nyckelresurs. Konkurrens om jorden kunde medföra konflikter, 
varför militär kapacitet utgjorde ett viktigt redskap för maktställ
ningen. Tillgång till militär organisation öppnade naturligtvis 
möjligheter för expansion genom våld och hot, men utgjorde ock
så en resurs som kunde nyttjas för mer subtila ändamål, exempel
vis i alliansskapande syfte eller mot en yttre fiende, vilket för
stärkte social och ideologisk status. Genom att även kontrollera 
aktiviteterna på handelsplatser kunde den sociala och ekonomis
ka ställningen stärkas.

Ett annat exempel på en förändrad rumsuppfattning är för
ändringen i gårdarnas sammansättning och storlek54 liksom en 
allt tydligare ”inflyttning” av kulten till gårdarna som gör sig gäl
lande under mellersta järnålder55. Det rör sig om en form av ”no- 
dalisering” som i sig kanske formulerar en framväxande åtskill
nad mellan natur och kultur? Kultiska eller religiösa aktiviteter 
på liminala platser i landskapet fortfor emellertid att äga rum56 
och variationen står mer generellt som ett uttryck för social kom
plexitet.

Majoriteten av befolkningen utgjordes av jordbrukare. De se- 
nares värde kom att öka när möjligheterna till plundringståg 
minskade genom utvecklingen på kontinenten. De resurser som 
utgjordes av brukad mark och jordbrukande befolkning framstår 
likväl som begränsade fram till århundradena kring millennie- 
skiftet, då jordbruket kom att förändras genom att omfattande 
uppodling inleddes, och att byar lades fastare. En ökad markering 
av enskilda gårdsenheter genom hägn och rännor tolkas som ett 
nytt förhållningssätt till jorden och den agrara produktionen57. 
Avgränsningarna fick en ny betydelseinskrivning. De olika för
ändringarna inom jordbruket medförde i slutändan ett större eko
nomiskt överskott. Vilka faktorer som utgör orsak respektive ver
kan har stötts och blötts i diskussionen58. Av störst intresse för 
vår argumentationslinje är att landskapet kom att regleras och 
”territorialiseras” i denna process. Kontroll över land, och dess 
invånare, blev i motsvarande grad viktigare som grund för social 
status. Det blev nödvändigt att definiera och reglera landskapet 
och begripliggöra det på annat sätt.

PLATS OCH POLITISKT LANDSKAP
Under perioden från 900-talet till 1100-talet pågick förändringar 
inom de flesta områden av den mänskliga tillvaron, alltifrån jord
bruksteknik och hantverk, till religion och ideologi. Dessa föränd
ringar har betraktats på olika sätt. På kontinenten sågs de i regel

54 (Carlie & 
Artursson 
2005:215)
55 (Fabech 1991)
56 (Hedeager 1999)
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för en samman
fattning)
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som slutet på en lång period av sönderfall efter det västromerska 
rikets upplösning. Ofta har det lyfts fram att samhället militari- 
serades i denna process, det vill säga att gränsen mellan civilt och 
militärt suddades ut59. Samtidigt betonades vissa drag av kontinu
itet, som exempelvis godsekonomin, vilken grundlädes under ro
marrikets sista århundraden. Denna ekonomiska organisation ut
gjorde basen för nya former av eliter, krigsherrar och kyrkopoten- 
tater. En viss form av stabilitet uppnåddes, åtminstone i nordvästra 
Europa, genom att överhöghet över land och invånare delegerades 
(underförstått från ”kejsaren”). Motsvarande fenomen på syd- 
skandinaviskt område gör att det blir nödvändigt att tala både om 
element av kontinuitet och av brott.

Den form av politiskt system med delar som i stor utsträck
ning varit autonoma innebar att anspråk på överherravälde har 
kunnat byggas upp dels i konflikt med, men även genom nätverk 
och allianser inom och mellan en kast av ”aristokrater’. Det ska
pades ett politiskt system uppbyggt kring tributer, delegering och 
sanktionering av maktpositioner som i sig själv utgjorde en grund 
för feodaliseringen. Lars Hermansson har, genom att göra en dis
tinktion mellan delegerad och sanktionerad makt visat hur en 
feodal riksbildning kunnat byggas upp ”underifrån”''0.

Begreppet feodalism kan användas enligt tre definitioner. För 
det första kan det ges en specifik och smal definition för ett poli
tiskt och socialt system karaktäristiskt för vissa områden i nord
västra Europa under en begränsad tid. För det andra finns en gene
rell definition som betonar de juridiska aspekterna av olika typer 
av skyldigheter och rättigheter i den medeltida samhällsorganisa
tionen61. Slutligen finns också en marxistisk definition som tar sin 
utgångspunkt i produktionsförhållandena62.

I äldre forskning har Skandinavien i huvudsak betraktats som 
“icke-feodalt” genom att en tämligen specifik och smal definition 
användes63. Den begränsade användningen av begreppet kan för
klaras dels genom att det blivit betraktat som ”ett franskt pro
blem” eller ofta använts av en ganska stelbent och dogmatiskt 
marxism, dels genom vissa specifika skandinaviska traditioner. 
Det främsta argumentet har varit att Skandinavien haft en stor 
andel skattebönder, åtminstone i förhallande till de omraden i 
nordvästra Europa som fungerat som feodalismens idealtyp. Den 
moderna skandinaviska historieskrivningen har växt fram som 
delar av ”det nationella projektet”. Bakom alla forandringspro
cesser i historien tycks man undermedvetet velat se spår efter 
statsbildning och centralisering. Eftersom feodalismen som sys
tem, oavsett vilken av de tre definitionerna man använder, utgjorde
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en fragmentering av den politiska makten gjorde man mer eller 
mindre medvetet denna möjlighet mindre relevant. För det tredje 
förklarade de franska historikerna inledningsvis feodalismens 
framväxt bland annat med nordbornas attacker64. Detta förefaller 
att ha tagits upp av skandinaviska historiker och använts för att 
förstärka idén om en specifik norrön historia, med “vikingar”65. 
Argumentet kan förenklat sägas ha varit att om feodalismen var 
en reaktion mot vikingarna så kunde inte vikingarna gärna ha 
blivit feodaliserade66.

Utgångspunkten i denna text ansluter till denna tradition av 
att använda en vid definition som i sig både betonar produktions
förhållanden, de juridiska aspekterna och den fragmentariska po
litiska makten. Man kan även använda uttrycket tributärt sam
hälle - som är mindre laddat - och som är ungefär liktydigt med 
det utvidgade feodalismbegreppet. Man har, kollektivt, avlagt en 
”avgift” till ett ”främmande” (över-)herravälde, antingen av
tvingad genom plundringståg eller som avlösning och skydd mot 
sådana67. Dessa tributer har institutionaliserats, det vill säga om
vandlats till skatter, som ett sätt att överföra överskottet från pro
ducenterna till aristokratin.

Under perioden 900-1200-talet var herravälde fördelat inom 
och mellan olika aristokratiska eliter i form av kungamakten, 
kyrkan, frälset och sedermera riksrådet. Det feodala samhället 
kan alltså ses som en konsekvens av den aristokratiseringsprocess 
som inleddes långt tidigare. De tidigare, mera uttalat, personliga 
banden ersattes av nya rumsliga strategier. Makten territorrialise- 
rades genom anspråk på rum på ett sätt som återverkade på de so
ciala relationerna och de dagliga handlingarna. Anspråk och 
gränsdragningar innebar en form av taxering som snart nog ut
vecklades i bokstavlig riktning i form av tributer och skatter. Be
greppen taxering och territorialisering i den form som avses här 
är oupplösligt förbundna med varandra. Gränser mellan makt
områden uppkommer när respektive eliter inser fördelarna med 
att inte konkurrera om tributer i samma områden. I det följande 
förstås ”feodal” som ett sätt att förstå världen genom hierarkiskt 
ordnade sociala praktiker som ytterst varit förankrade i en viss 
form av (agrart) produktionsförhållande68. Avkastningen från jor
den var grunden för all ekonomi.

Utöver aristokratisering så präglades tiden strax före millen- 
nieskiftet av att det skapades en ny uppsättning av platser som 
funktionellt inte kan inpassas i agrarsamhället.

Av de nya ”icke-agrara” platserna i landskapet försvann så 
småningom några medan andra fick en ändrad betydelse. Dessa
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platser kan förstås som en strategi för att markera anspråk på ett 
territorium, som stödjepunkter för vidare expansion och som ett 
uttryck för ett kvalitativt nytt landskap. Strategin att anlägga nya 
platser har syftat till att bryta eller omforma befintliga organisa
tionsformer och styrkeförhållanden, ”det gamla landskapet”69.

Att betrakta platsskapande som ett uttryckligt medel för riks- 
grundandet eller som ett självändamål är emellertid ett teleolo
giskt perspektivfel. Risken är att resultatet av denna omvandlings
process, det vill säga en centraliserad, hierarkisk och institutiona
liserad riksledning med kungamakt och ämbetsmannaaristokrati, 
synlig från ca 1200, ses som det uttalade målet.

Vi kan betrakta grundläggningen av platser som exempelvis 
Lund, och ringborgarna i Borgeby och Trelleborg, de senare 
kungaleven och byarna som en framgångsrik strategi, som en 
handlingsserie som omformat en äldre, förkristen, ordning enligt 
nya villkor och som gradvis förskjutit rådande styrkeförhållanden 
till fördel för vissa aktörer. Detta oavsett vilka de yttersta målen 
än må ha varit70 och oavsett vilka de direkta initiativtagarna var. 
Det var en kultur som växte fram snarare än en struktur. Före
komsten av dessa (multifunktionella) platser utgjorde en förut
sättning för den senare maktsamlingen71 liksom för urbaniteten.

Huruvida målet verkligen varit att skapa ett slags stat eller 
rike av senare snitt är oklart. Aristokraterna hade knappast klart 
för sig vilken typ av rike de skapade och i än mindre grad agerade 
de konsekvent för att skapa ett sådant idealrike72. Målet har san
nolikt varit mera näraliggande; att förstärka och legitimera den 
position man hade. Det är inte alldeles givet att vi för denna tid, 
och för Skånes del, kan tala om ”kungamakten”. Under perioden 
ca 900-1200 konkurrerade olika aristokratiska grupperingar om 
de tillgängliga resurserna i form av människor, land, ekonomiskt 
överskott och ära i en situation där det ekonomiska underlaget 
förändrades. Kungabegreppet har förvisso uppenbarligen varit i 
bruk redan under yngre järnålder. I exempelvis Anglosaxiska krö
nikan beskrivs hur nordmännens ”stora här stod under ledning 
av flera kungar73. Vi vet emellertid inte precis vilka betydelser be
greppet haft, om det har varit de engelska krönikeförfattarna som 
använt ett för dem bekant ord för personer med överhöghet över 
en grupp människor, eller om dessa ledare även haft överhöghet 
över definierade territorier. I exempelvis västra Skåne kan det ha 
funnits ett flertal släkter med anspråk på kungavärdighet men 
med skiftande auktoritet och anseende74. De senaste årens under
sökningar har också påvisat ett antal ”centrala’, multifunktionel- 
la platser75.



RIKSBILDNING
Att ha ett rike är inte nödvändigtvis det samma som att ha skapat 
en stat. Det senare kräver en regelbunden och institutionaliserad 
tillägnelse av överskottet, det vill säga en utveckling från tribut 
till skatt76.

Riksbildning sker enligt en flytande skala, men kan mer gene
rellt tänkas ha skett genom att dominans över tidigare mera löst 
sammanhållna områden koncentrerats77. Någon form av territoriell 
indelning tycks ha utkristalliserats under loppet av 800-talet78. Pro
cessen fram emot ”staten” kan sägas ha nått ett avgörande skede då 
lokala eliter inte längre fritt kunde skapa allianser med andra eliter 
utanför överherraväldets anspråksområde79. Skåne utgjorde inte 
precis något vakuum i vilket en blivande kungamakt kunde flytta 
in. Frågan är problematisk och handlar ytterst om när Danmark 
blev till. Som alla stora frågor är den infekterad och har delat fors- 
karsamfundet. Med en kraftig förenkling kan man säga att Öre
sund utgjort forskningsgränsen. På den danska sidan vill man föra 
riksgrundandet ned i 400-talet, medan man på den skånska sidan 
menar att det sker under perioden ca 950-105080. Uppenbarligen är 
danerna omnämnda som folkslag i frankiska källor från åtminsto
ne 800-talet, men man skiljer i dag på beteckningen av ”folkslaget” 
och begreppet ”danmark”, känt från 900-talet. Det senare anses 
beteckna danernas gränsområden, till vilket hela eller delar av såväl 
Själland som Skåne och eventuellt Halland kan ha räknats. Som 
också betonats har samhörigheten mellan daner och folk i intillig
gande områden under perioden kanske mera grundats på gemen
samma kulturella drag än återspeglat ett politiskt förhållande81.

Vad som dock förefaller klart är att förändringarna kommit 
”från andra sidan sundet”. Det fanns flera former av rumslig orga
nisation av kunglig mark i de olika delarna av det senare Danmark. 
Anders Andrén har argumenterat för att denna skillnad är krono
logisk. I den lista som, troligen på 1230-talet, upprättades över den 
danska kungamaktens inkomster, egendomar och rättigheter, 
”Kung Valdemars jordebok”, utgörs besittningarna i de västra de
larna av riket av arvegods (patrimonium), medan de på Själland 
och i Skånelandskapen består av kungalev, vilket tolkats som för
valtnings- eller ämbetsgods. Att det i princip återfinns ett kungalev 
i varje härad har tolkats som en uttrycklig strategi för kontroll och 
förvaltning som är av yngre datum än den organisation som fanns 
på Jylland82. Det vill säga att man har tillägnat sig dessa rum på oli
ka sätt - genom hot, allianser eller sanktionering.

Kungaleven (och andra platser) besvarar den fråga som blir 
följden av att hävda att styrkeförhållandena genomgick en kvali
tativ förändring nämligen: hur utöva herravälde på distans? Den
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tidigare formen av ”direkt makt” var i princip begränsad till svärds- 
längd avstånd. Vi brukar besvara denna fråga genom att säga att 
”makten territorialiseras”83, det vill säga att man genom att knyta 
rättigheter och skyldigheter till land kunde göra anspråk på ett 
områdes resurser, folk, fä och gröda. Territorialisering innebär att 
på ett eller annat sätt närvara i landskapet, att göra en plats till 
”sin” och därmed förändra människors rörelse- och handlings
mönster. Att skapa nya platser är att ändra landskapets mening 
och betydelse på ett sätt som varit direkt kännbart i vardagen. Nya 
platser kräver också någon form av förvaltning/administration 
och möjlighet att kontrollera handlingsmönstren. Man har kunnat 
ansamla sådan styrka och resurser och verkat genom ombud ge
nom delegering och spridning av herraväldet. ”Riksenandet har 
inneburit en fragmentering av herraväldet. Det sena 900- och tidi
ga 1000-talet representerar alltså ett brott.

I konkurrensen mellan aristokratiska grupper har platsska- 
pandet uppenbarligen varit en framgångsrik strategi. De grupper 
och nätverk som tillämpade den, blev så småningom de varifrån 
senare kyrkliga dignitärer och kungliga pretendenter hämtades. 
Sambandet mellan de platser som senare blev städer och de famil
jer som senare blev kungar har som regel tolkats teleologiskt, uti
från vad de senare blev. De ansågs kunna visa på både stads- och 
riksgrundande. Dessvärre känner vi dåligt till om andra, något 
mindre framgångsrika, aktörer använde samma strategi84.

De nya platserna utgjorde därför inte bara ett kvantitativt 
utan även kvalitativt nytt inslag i den yngre järnålderns och tidi
ga medeltidens samhälle. De uttryckte ett nytt sätt att förstå och 
förhålla sig till världen, en ny diskursordning. Vad som hände var 
således att man lade ut diskursen i terrängen; man skapade poli
tiskt land, det politiska landskap som man eftersträvade.

Det som sedan blev städer kan kanske förstås som en ny till- 
lämpning av, och ett rumsligt uttryck för, nya styrkeförhållanden 
och maktrelationer. Städerna var inte ett mål utan ett resultat.

83 (Anglert 
1995:148)
84 (jfr dock Axel 
Christophersens 
resonemang om 
l-ädejarlarna som 
grundläggare av 
Nidaros/Trond
heim, 1994b:278)

FORMALISERAD OCH FRAGMENTERAD KUNGAMAKT
På 1200-talet formaliserades kungamakten i hög grad. Institutio
naliseringen av samhället tog fart mot bakgrund av nya strategier. 
På det lokala planet handlade det om huvudgårdar och socken
bildning.

Kunskapen om storgårdarna under 500—1000-talet, vilka ofta 
går under benämningen centralplatser, är i jämförelse med senare 
perioder begränsad. Deras dominans i ett landskapssammanhang 
kan emellertid förmodas ha varit omfattande och herraväldet har

43



varit mångfunktionellt - ekonomiskt, militärt, juridiskt och reli
giöst. Flera av dem har även betraktats som godsbildningar (se 
ovan). Kring millenieskiftet kan en tydlig fragmentering skönjas. 
Herraväldet fördelades på flera händer med en tydligare lokal för
ankring.

Under 1000- och 1100-talet utvecklades landboväsendet vars 
centrum var huvudgården. Det vill säga att brukarna bands till 
definierade platser. Organisationen tycks ursprungligen i hög 
grad ha grundats på en lokal bebyggelsenivå. De tidiga egendo
marna har ofta omfattat en by där en av gårdarna var huvud
gård85. Likheterna vad avser bebyggelse mellan de äldre storgår
darna och en generaliserad modell av en medeltida by har beto
nats86. Brukandet av jorden har dock i stora drag skett utifrån 
olika principer. Medan storgården under 400-1000-talet mesta
dels vilat på slavarbetskraft, har arrendeavtal tillämpats senare.

Den tidigaste sockenbildningen förefaller ha haft en anknyt
ning till de tidigmedeltida huvudgårdarna87. Socknen kan ha varit 
identisk med ett byterritorium, men oftast har flera byar och flera 
huvudgårdar bildat en socken. Hur enandet kring en sockenkyr
ka gått till är oklart, men överenskommelser kan exempelvis ha 
grundat sig på lokala styrkeförhållanden och traditioner. Det kan 
ursprungligen ha funnits mer än en kyrka men där endast en har 
levt vidare som sockenkyrka.

Både huvudgårds- och sockenorganisationen har förutsatt en 
reglerad territorialisering av landskapet. Utifrån ett lokalt per
spektiv, men även på individnivå, framstår tillhörigheten som en
kel och okomplicerad. Inom den kyrkliga makten utvecklades en 
hierarki, som inte framträder lika tydligt inom den världsliga sfä
ren. Båda var visserligen intimt sammankopplade, men en institu
tionaliserad kungamakt skapades först senare. Kyrkan hade ge
nom biskopskyrkorna (och prostkyrkorna) skapat en stabil orga
nisation, medan kungamakten var mer mobil och föränderlig till 
sin karaktär. På en mellannivå förankrades den världsliga makten 
först genom länsförvaltningen under 1200-talet.

Den kyrkliga organisationen vidmakthölls framöver, den till 
och med förstärktes. Under 1600- och 1700-talet utövades även 
ett lokalt självstyre på sockenstämmorna, vilket i mångt och 
mycket låg utanför den religiösa sfären. På det lokala planet fort
satte byn vara en självklar nod ända fram till skiftena på 1700- 
och 1800-talet. Dessa gemenskapsformer får betraktas som täm
ligen stabila. Jordägandet och godsbildningen genomgick emeller
tid en helt annan utveckling. Institutionaliseringen av samhället 
kom att i hög grad ha förankring i städerna. För ett talrikare och 
relativt sett differentierat skikt av makthavare var staden en viktig

85 (Ulsig 1968)
86 (Schmidt Sabo 
2005b:77f)
87 (Angiert 1995)
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arena för representation. Den ekonomiska maktbasen för denna 
elit byggde dock fortfarande på jordbruket i det agrara landska
pet, där herraväldet i mer traditionell mening utövades. För dessa 
var således en dubbel lokalisering eller representation viktig. Re
dan under 1200-talet påbörjades en uppsplittring av de lokala 
och väl sammanhållna egendomarna. Gårdarna inom en by kom 
inte längre att tillhöra en enda jordägare och en huvudgård. I stäl
let kom det att finnas flera jordägare inom en och samma by och 
en socken. Den enskilda gården hamnade i fokus, och det var den
na enhet som såldes, byttes eller donerades. Jordägandet splittra
des geografiskt och efterhand uppstod mycket stora godsbildning
ar när jordägandet till stor del hamnade i händerna på allt färre 
personer och institutioner. Genom denna utveckling försvann 
även incitamentet för jordägaren att residera på en huvudgård 
inom byn. Flärmed uppluckrades kopplingen till lokalsamhället 
och dess gemenskap. Det direkta sambandet mellan en lokal aris
tokrati och folket, vilket under lång tid hade präglat utvecklingen 
fick en avsevärd mindre betydelse. Nya kontroll- och förvaltnings
system upprättades.

STÄDERNA

Perioden fram till kung Valdemar Sejrs död 1242 kan beskrivas 
som stabil. Efter 1180-talets uppror stärktes kungamakten. Un
der ärkebiskoparna Absalon (1177-1201) och Anders Sunesen 
(1201-1223) återupptogs samarbetet mellan kyrka och kunga
makt efter 1100-talets konflikt. Förvaltning och juridisk reglering 
byggdes ut.

Det är sannolikt under den här tiden som incitamentet till 
stadsgrundandena skapas. Kungamaktens målsättning är inte 
svår att lokalisera, det har rört sig om en strävan att styra pen
ningflödet i anslutning till det expanderande fisket till övervaka
de kontrollpunkter. Detta var en del av en förändrad makt-kun- 
skapsstrategi som syftade till att stärka kungamaktens positioner 
ytterliggare. För att komma ifrån det äldre allians- och släktbero
ende som begränsat handlingsutrymmet krävdes det reda medel. 
Intresset för det vinstgivande fisket har kommit fran flera hall, 
dels de aristokratiska grupperna i närområdena, dels från uppkö
parna. Fiskelägena skapades troligen i samverkan mellan dessa 
grupper. Fisket satte kusten i centrum och kungamakten ändrade 
strategi.

En mera formaliserad kungamakt innebar en märkbar föränd
ring av styrkeförhållandena i landskapet. Den nya kungamakten 
kunde hävda starkare och tydligare anspråk i landskapet, bland
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annat rätten till stranden. Under 1200-talet grundades flera stä
der längs Skånes kust, vilka ingått i en samlad strategi: Skanör 
nämns 1220, Falsterbo 1230, Ystad 1244, Trelleborg 1257 och 
Malmö 1260. Simrishamn icke att förglömma. Även söder om 
Östersjön grundades städer: Lübeck nämns 1143, Rostock ca 
1220, Wismar 1222, Stralsund 1234, Greifswald ca 1240. Urba
niseringen under 1200- och 1300-talet saknar egentligen motsva
righet förrän vi kommer fram i det sena 1800- och 1900-talet, då 
den sanitära utvecklingen gjorde en omfattande befolkningstill
växt möjlig.

Den interregionala ekonomins och varuutbytets expansion 
under 1200-talet bidrog till att omforma landskapet. Från att det 
tidigare funnits ett ganska begränsat antal platser för att expone
ra herraväldets ideologiska uttryck - utbyte och en rudimentär 
förvaltning - skapades ett stort antal platser som ingick i de sank
tionerade merkantila nätverken. De platser som grundades i slutet 
av 900-talet var stödjepunkter för expanderande dominansstrate
gier. 1100-talet var en ”svaghetsperiod”, flera av platserna om
vandlades, Tommarp blev ett kloster och Lund ärkesäte. 1200-ta- 
lets städer skapades i en annan diskurs - en tydligare ekonomisk 
strategi och ett tydligare regalt anspråk på överhöghet. Kunga
makten, ständigt i behov av finansiering för militära och adminis
trativa äventyr, insåg snabbt de ekonomiska möjligheterna i den
na förändring i vilken de fick - eller gjorde - det gryende borger
skapet till medaktörer.

Att stadens invånare själva spelade en avgörande roll för stä
dernas utveckling och framgång visas av att perioden ca 1240- 
1340 var städernas dynamiska tillväxtfas samtidigt som kunga
makten försvagades.

Ovanstående exempel har visat på hur handlingsmönster, stra
tegier och maktförskjutningar har påverkat och orsakat landska
pets diskontinuerliga utveckling. Urbaniseringen i landskapet har 
inte varit en evolutionär eller linjär utveckling där staden har va
rit målet. Två tydliga diskursskiften har framträtt, ett under 900- 
talet och ett under 1200-talet. Det tidigare skiftet har ett sam
band med en allmän nedgång, en reaktiv diskursändring, medan 
den andra har varit aktiv. Det senare skiftet möjliggjordes av en 
institutionaliserad (formaliserad) kungamakt, vilken förutsatte 
en decentralisering av makten. På det lokala planet ledde en ökad 
territorialisering av landskapet till ett huvudgårds- och landbo
system samt ett heltäckande sockennät. En efterföljande konsoli
deringsfas varade tills krisen på 1300-talet, vilken föranledde yt
terligare en reaktiv diskursändring.
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89 (Anderson 1992)

VARDAGENS NYA LANDSKAP
Vilka betydelser har då samhällens organisation och styrkeförhål
landen haft för hur centraliteten uttryckts? Att det finns samband 
kan tyckas självklart, men dessa är inte alltid uppenbara. Järnål
derns centralkomplex var i flera avseenden omisskännligt agrara 
till sin karaktär och uppbyggnad. Genom en kosmologisk rumsge
staltning och kopplingar till kultutövning och specialiserat hant
verk stod residenset med hallen som uttryck för en härskares makt. 
En långvarig och direkt platskontinuitet visar på en institutionali
sering av denna makt. Stabiliteten och det ritualiserade beteende 
som karaktäriserar denna miljö gör att den framstår som central
komplexets orthogenetiskt präglade kärna. Samtidigt finns tydliga 
kopplingar till bondgården och den agrara produktionen.

Spridningen av funktioner i det kringliggande landskapet vi
sar i samma riktning, på anhängarnas knytning till de ”egna" 
gårdarna, och ett därmed sammanhängande behov av gemensam
ma kontaktytor i form av olika slags mötesplatser. Vidare tog sig 
den pluralism som idag ofta förknippas med urbanitet, genom en- 
trepenörskap, kulturmöten och specialisering, tydligast uttryck i 
de liminala platserna för utbyte i kustzonen, som följaktligen ut
gör heterogenetiskt präglade miljöer88.

I ett stratifierat samhälle har det varit viktigt för eliten att kon
trollera fokuspunkter förknippade med bland annat ekonomi, 
ideologi och administration. Det har utgjort en påtaglig härskar
strategi. Detta kommer exempelvis tydligt till uttryck när samhäl
let nått en hög grad av organisation under 1200- och 1300-talet. 
Ett framträdande exempel är den kyrkliga organisationens hel
täckande nät av socknar. Den yngre järnålderns centralplatser, 
1000-talets stödjepunkter, 1200-talets rådsstäder, 1600-talets fäst- 
ningsstäder och industrialiseringens städer uttrycker olika härs
karstrategier och hegemonianspråk. De har inneburit ett annat 
sätt att förstå och organisera sin omvärld. Förändringarna har 
inneburit att nya platser skapats medan andra har fallit ifrån eller 
tagits ur bruk. Andra platser har fått nya betydelser. Sambanden 
i rummet är inte nödvändigtvis rätlinjiga.

Medeltidens riken var dynastiska hierarkier, inte nationer. 
Detta skiljer dem på ett avgörande sätt från vår tids nationalsta
ter, som främst är en föreställd samhörighet inom en bestämd 
area89. Det dynastiska riket definieras utifrån sitt centrum, natio
nalstaten utifrån sin gräns. Skillnaden är enorm. Riket var terri
toriellt såtillvida som att en maktdiskurs hade lagts ut i landska
pet. Den var emellertid inte territoriell i så måtto att en furste såg 
sig som härskare över land. Det är först under 1600-talets början
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som den areella uppfattningen skapas. Rikena territorrialiserades 
och gränserna fixerades på ett tydligare sätt. I Sverige slog denna 
förändring igenom tidigt. Det bästa exemplet härpå är de geome
triska jordeböckerna från 1600-talets andra fjärdedel. Detta kan 
också kopplas till andra omvandlingar som utskrivningen av 
bönder och inrättandet av tabellverket. För att kunna föra krig 
har man behövt ”inventera” befolkningen och då har man i sin 
tur behövt definiera inom vilket område denna befolkning fun
nits.

Utvecklingen bort från det dynastiska riket mot nationalsta
ten kan sägas ha inletts under 1500-talet, men den avslutades 
egentligen inte förrän vid 1800-talets början. Wienkongressen 
1815 kan sättas som symbolisk slutpunkt för denna process.

Utan att förfalla till teknologi-determinism så bör ett antal 
tekniska framsteg påpekas när vi för vår diskussion om makten 
och samhällsstrukturerna in i tidigmodern tid. Först och främst 
gäller det boktryckarkonsten. När denna teknik började tilläm
pas på folkspråken, vilket i vår del av världen skedde i och med re
formationen, så började homogeniseringen av språken. Vi fick 
småningom riksspråk, enhetlig svenska och danska, där det förut 
hade funnits ett antal ”svenskor” och ”danskor”. Överhetens 
språk skulle underlätta administrationen, men effekten på längre 
sikt blev att de nationella identiteterna kom att bli alltmer utpräg
lade.

Genom tryckeritekniken möjliggjordes även kartografins ut
veckling. Den första tryckta kartan kom 1477. Under 1500-talet 
utvecklades så trianguleringstekniken som möjliggjorde mer ex
akta avbildningar av landskapet än vad som tidigare hade varit 
möjligt. Detta ledde i sin tur till att det blev möjligt att exakt fast
ställa gränser mellan riken. Den äldsta kända karteringen av en 
gräns ägde rum 1602 i Picardie. Därmed hade man nått fram till 
ett läge där suveränens maktområde - riket - kunde presenteras 
som en bild. Tidigare hade det endast kunnat beskrivas som en 
hierakiskt ordnad följd av platser. Landskapsuppfattningen kom 
att förändras.

Den territoriella staten i modern bemärkelse kan sägas ha upp
kommit när tillämpningen av en viss uppsättning kunskaper möj
liggjorde den. Den växte alltså fram i en dialektik mellan makten 
och kunskapen. I sin tur kan detta kopplas till genombrottet för 
den naturvetenskapliga syn som Michel Foucault kallat ”det ta- 
bellariska vetandet”90. Undertexten är att det kan betraktas som 
uttryck för en rumslig strategi i en förändrad världsåskådning och 
att det är just detta som fenomen vi är intresserade av. Platsska- 
pandet utgör en del av makt-kunskapsrelationer.

90 (Foucault 
1970:140f)
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Figur 8.

Principfigur över

HUR FÖRÄNDRADE 

LANDSKAPSBETY- 

DELSER SKAPATS.

91 (Christophersen 
1997; Larsson 
2000b)

MÄNNISKORS PLATSER

Att skapa nya platser kan summeras som rumsliga uttryck för en ny 
diskursiv ordning som förskjutit styrkeförhållandena i samhället. 
De innebär en annan typ av organisation och framställningsform 
av världen med sociala konsekvenser genom att presentera såväl 
objekt som subjekt (landskap och människor) på andra sätt och 
med andra avgränsningar än tidigare. Vissa typer av handlingar 
görs relevanta medan andra utesluts.

Det skapas en situation där några grupper kan omformulera 
landskapets betydelse och genomdriva denna nya förståelse. Ut
läggandet av diskursen i landskapet laddar om både dess form 
och struktur till nya sociala rum.

Nu är omformningen av landskapets betydelser bara en, av 
flera, långsamma omvandlingar av styrkeförhållandena och män
niskors handling. De har pågått under lång tid, i olika tempo och 
intervall. Måhända är det vårt efterhandsperspektiv som får 
aristorkratisering, feodalisering, urbanisering, kristnande och så 
vidare att förefalla samverkande och målinriktade. Det skall un
derstrykas att de skisserade processerna inte varit entydiga, snab
ba eller fullständigt utplånat äldre strukturer. Element i äldre 
ordning har varit användbara när man omformat samband och 
betydelser. Förändringarna har också gått med varierande tempo 
på olika nivåer av den sociala organisationen. Medan en övergri
pande förskjutning av makt ägt rum under loppet av en genera
tion eller två, har de basala seder och bruk som utgör vardagsli
vets strukturer, förändrats i en helt annan, långsammare, rytm91.

Medan ideologierna utgör betydelsekonstruktionen för pro
duktion, reproduktion och transformation av makt- och styrke
förhållanden, är vardagens betydelse(re-)produktion väsentlig för
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att upprätthålla den löpande sociala ordningen. Exempelvis kan 
underkastelse under nya rörelsemönster lära in förändrade styrke
förhållanden.

De sociala strukturerna finns i praxis. Praktiken sker i sam
spel med äldre mönster, mentala såväl som fysiska. Det är svårt 
att tänka sig att en enda eller grupp av aktörer kunnat påtvinga 
andra grupper en genomgripande förändring av handlingsmöns
ter. Denna typ av direkt disciplinering förutsätter en mera utveck
lad organisation92. Förändringarna i landskapets betydelser har i 
stället varit framgångsrika för att de accepterats på ”vardagsni- 92 (Foucault 1973; 
vå” (fig. 8). 1987)

* i

I följande artikel ges ett exempel på hur landskapet förändrats 
just i det vardagliga genom en reglering av tomter, verksamheter 
och människor i trakten av Bjärred under 700-800-talet.
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PARCELLERAD TOMTREGLERING förknippas vanligen med med
eltida städer där en tät och reglerad bebyggelse med långsmala 
tomter organiserats efter ett bestämt mönster.

Ser man längre bak i tiden så är exemplen på reglerad bebyg
gelse få. Ofta handlar det om handelsplatser. En centralmakt i sin 
linda tolkas vanligen ligga bakom organisationen, auktoritära lo
kala ”stormän” - aristokrater - som allierar sig med en övermakt. 
Hur kommer det sig då att en ”ordinär” by från 700-talet, belä
gen mellan Lomma och Löddeköpinge invid Lommabukten i 
Västskåne, uppvisar en tomtreglering av närmast parcellartad ka
raktär? För att nå insikt i frågan har undersökningarna kring 
fornlämning RAÄ 8 i Flädie socken i västra Skåne sammanställts 
och sätts i både lokalt och regionalt sammanhang med utblickar 
till samtida parcellerade nordeuropeiska lokaler.

Under drygt 35 år har ett flertal undersökningar gjorts mellan 
Borgeby och Bjärreds tätorter. Området ligger i gränsen mellan 
Borgeby och Flädie socknar. En del av arbetena hade precis sam
manställts1 när ny exploatering blottläde ytterligare bebyggelse 
vilket inte bara problematiserade den lokala bebyggelseutveck
lingen ytterligare utan även bidrog med nytillskott till den arkeo
logiska diskussionen.

Området är beläget i sydöstra utkanten av Borgeby socken in
vid nordöstra delen av Bjärreds tätort vid Lommabukten i sydväs
tra Skåne (fig. 9). Naturmiljön präglas i dag av odlad mark i en ter
räng som kan karaktäriseras som flack och jämn i anslutning till 
den forna strandvallen, Järavallen. Topografi och jordartförhål
landen är starkt präglade av kusten. Vägen som löper genom Bor
geby nuvarande samhälle, Norra Västkustvägen, har sannolikt 
samma sträckning som den mycket gamla landsvägen som för
band den västra Skånekustens norra och södra delar. Vägen löper 
på den forntida strandvallen, vilken tidigare har varit omgiven av 
fukt- och sankmarker samt mindre vattendrag. Det var i samband 
med byggnationen av den nya vägsträckningen, den så kallade 
Österleden, förbi Borgeby samhälle som de senaste undersökning
arna gjordes. Nytillskottet som främst kommer att behandlas i det 
här sammanhanget, är en grophusbebyggelse på RAÄ 8. Även de 
närliggande och tidigare undersökta fornlämningarna RAÄ 7 i 
Flädie socken, samt RAÄ 14 och 56 i Borgeby socken ges en kort 
genomgång. De kommer även att relateras till den nyligen sam
manställda bebyggelsen inom fornlämningarna RAÄ 6 och 9 (Flä
die socken) som ligger endast ca 200 m söder om grophusbebyg- 
gelsen på RAÄ 8 (fig. 10).

För att slippa använda förkortningsbeteckningar vid benäm
ningen av platserna samt förhindra onödig förvirring kommer

1 (Pettersson & 
Brorsson 2002)
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Figur 9.
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fortsättningsvis bebyggelsen från RAÄ 6 & 9 att benämnas Bjär- 
redsboplatsen och bebyggelsen från RAÄ 8 kallas Flädie 8.

Utmed kuststräckan finns många fornlämningar, vilket åter
speglar de goda förutsättningar för bosättning som de lättdräne- 
rade markerna utgjort under alla tidsperioder. Undersökningarna 
i samband med vägen har också visat på en stor kronologisk 
spännvidd även om huvuddelen har visat sig bestå av ett komplext 
aktivitetsområde från yngre järnålder. De påträffade grophusen 
visar på en typ av reglering av bebyggelsestrukturen som tidigare 
inte varit skönjbar. Den iögonfallande regelbundenheten har en 
närmast parcellartad karaktär, och detta så tidigt som på 700- 
talet.

BEBYGGELSESTRUKTUR
Det kan här vara på sin plats att kortfattat nämna något om bo
platsstruktur och bebyggelsekaraktär under yngre järnålder. Bengt
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Söderberg har i ett arbete med Borgeby- och Löddeköpingeområ- 
det (ett område som även spänner över Flädie 8 och Bjärredsbo- 
platsen) kommit fram till att tre huvudsakliga bebyggelsetyper 
kan urskiljas i det skånska källmaterialet2. Dessa är;
1. Flera eller många grophus, få eller inga stolphus
2. Flera eller många grophus, stolphus
3. Enstaka grophus, stolphus

Figur IO.

FORN LÄMNINGARNA 

I GRÄNSEN MELLAN

Borgeby OCH 

Flädie socknar.

En ordinär ”genomsnittlig” gårdsenhet har, enligt Söderberg, va
rit uppbyggd enligt typ 3, storgården enligt typ 2 och specialise- : (Söderberg 
rade icke agrara platser enligt 1 eller 23. 2000a:52ff)

Det som bebyggelsemässigt utgör en ”normal gårdsenhet” i 3 (Söderberg 
Löddeköpingeområdet är ett eller möjligen två långhus och ett 2<>()0a:70ff)
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4 (Söderberg 
2000a:71)
5 (Jönsson & 
Brorsson 2003)
6 (Söderberg 
2000a:79)
7 (Schmidt Sabo 
1999; Runcis 
2000a; 2000b; Pihi 
8C Runcis 2001; 
Becker 2001; 
2003b)

grophus4. Generellt sett anses grophusen även visa en ökad speci
alisering på boplatserna och därmed också en tilltagande social 
stratifiering under yngre järnålder. Söderberg driver denna tes yt
terligare genom att hävda att grophus åtminstone indirekt skall 
ses som ett mått på närvaro och omfattning av vissa befolknings
grupper; insittare (egendomslösa men fria personer), slavar eller 
ofria hantverkare på platsen. Ett liknande resonemang har även 
förts angående Oxie sydost om Malmö5. Det innebär att antalet 
grophus är signifikant för vilka funktioner eller vilken status som 
kan tillskrivas gården eller boplatsen. Tecknen på den ökade spe
cialiseringen inom boplatserna uppfattas i sin tur som att en över- 
skottsproduktion blir vanligare. I det senare skedet av yngre järn
ålder förekommer grophusen alltmer sällan inom de vanliga går
darna. De finns däremot kvar i anslutning till centralorter och 
storgårdar. Söderberg anser att det förefaller som om storgårdens 
mer komplexa hushåll under 1000-talet ersattes med landbor som 
arbetade i ett lantbruk allt mer inriktat på att skapa ett mervärde. 
Det tidigare specialiserade hantverket flyttade istället till de nybil
dade centralorterna6.

BEBYGGELSEN PÅ FLÄDIE 8
Undersökningarna i Flädie 8 utfördes i olika etapper under åren 
1999 till 2002 och har tidigare redovisats i flera rapporter7. Med 
den uppskattade utbredningen som bas innebär det att ca 28 % av 
fornlämningen är dokumenterad. Grupperingen av anläggningar
na, inte minst grophusen, utmärker sig genom en tydlig struktu
rering i några få bebyggelseenheter.

Huvuddelen av aktivitetsspåren är skapade under en sam
manhållen period. Fyndmaterialet är väl samlat och visar en kro
nologisk spännvidd från omkring 700 fram till andra hälften av 
900-talet. Med ledning av fynden kan vissa hantverksaktiviteter 
beläggas. Fynd av vävtyngder, sländtrissor, knivar, brynen, klen- 
smidestång, pincett, hängkärl, deglar, gjutformar, slagg och ugns- 
väggar visar att det har bedrivits textil- och metallhantverk. Någ
ra bearbetade bitar ben/hornavfall kan också indikera kamtill
verkning liksom ett fynd av en degel med glasmassa kan antyda 
pärltillverkning. De senare fynden är dock så pass fragmentaris
ka att detta inte går att säkerställa. Inslagen av glaspärlor, kera
mik, en nyckel och mynt anger inte bara ett visst välstånd utan 
pekar även på att människorna som levde här har rört sig i ett 
högre socialt skikt.

Sedan mitten av 1970-talet har flera undersökningar genom
förts kring Flädie 8. De har varit av olika omfattning både vad
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gäller resurser, ytstorlek, typ av undersökning och tillämpade me
toder. En genomgång av dem har varit nödvändig för att förstå 
aktiviteterna kring Flädie 8.

Från den första 1975 fram till och med anläggandet av Öster
leden (2002) har totalt sex större undersökningar genomförts 
inom ett ganska begränsat område8. Med utgångspunkt i dagens 
kunskapsläge är man benägen att tolka samtliga boplatslämning
ar som påträffats på och kring RAÄ 7, 8 och 14 i Flädie socken 
som delar av ett enda stort sammanhängande fornlämningsområ- 
de. Inom detta uppskattningsvis 12 hektar stora område har, med 
viss horisontell och rumslig stratifiering, en mångfald av läm
ningar från neolitiska gravar och bebyggelselämningar från samt
liga förhistoriska perioder (bronsålder och folkvandringstid dock

Figur I I.

De arkeologiska

UNDERSÖKNINGAR 

SOM HAR GJORTS 

UNDER DE SENASTE 

30 ÅREN I OCH 

kring Flädie 8.

8 (Nagmér 1977; 
1987; Löfgren 1988; 
Olsson 1990; Pihi & 
Runcis 2001; Becker 
2001; 2003b; Runcis 
2002)
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underrepresenterat), till historiska kamerala gränsmarkeringar 
konstaterats. Stora områden har visserligen schaktas bort i sam
band med grustäkt och anläggningsarbeten för en idrottsanlägg
ning. Men med stor sannolikhet har även dessa hyst förhistoriska 
aktiviteter, vilka får betraktas som förlorade pusselbitar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att området uppen
barligen haft ett högt attraktionsvärde för olika syften och verk
samheter, vid skilda tillfällen under lång tidsrymd. Det verkar fö
religga en kronologisk skiktning av den rumsliga dispositionen 
under järnålder. Den nordöstra delen av komplexet har huvud
sakligen hyst boplatslämningar från äldre järnålder. En omdispo
nering av platsen har sedan medfört att den yngre järnåldersbe- 
byggelsen förlagts till de sydvästra delarna (fig. 11).

Platskontinuitetsfrågan är inte ämnet för fördjupning här, men 
man har trots en kortare förflyttning valt att stanna i samma re
sursområde. En topografisk iakttagelse är dock att man under 600- 
talet och fram till och med 900-talet, tillsammans med den samti
da bebyggelsen på RAÄ 9, valt en placering på Järavallen, kring ett 
våtmarksområde beläget endast ca 2 km öster om Lommabukten. 
Under 1000-talet fanns inte längre någon bebyggelse kvar just i 
detta område. Istället hade Lomma i söder, Löddeköpinge i norr 
och Lund i öster grundlagts. Närmaste medeltida byar är Gamla 
Borgeby i norr och Flädie i öster på respektive ca 2 km avstånd 
samt Fjelie ytterligare 1 km öster ut och Önnerup 3 km åt sydost.

GRUPPERADE GROPHUS
Anläggningsgrupperingen tyder på en avsiktlig strukturering av 
bebyggelsen på Flädie 8. Om man tittar närmare på fördelningen 
av hus och brunnar så avtecknar sig grupperingen ännu tydligare 
i fyra enheter med ett regelbundet intervall. Utgår man från ’ cent
rum” i varje grophusgrupp så är det ca 60 m mellan de tre första 
grupperna, räknat från väster, samt ett något längre avstånd på 
80 m till den sista gruppen i öster. Vad representerar då dessa 
grupper? Det som ligger närmast till hands är att tolka dem som 
tillhörande vardera fyra gårdar. Till en gård hör vanligtvis en va
riation av byggnader som har fyllt olika funktioner samt ända
målsenliga aktivitetsytor. Gårdens ”tomt” eller toft har därmed 
även haft olika ”rum”, uppdelningar i verksamhetsytor. Inom de 
undersökta delarna av Flädie 8 har i princip endast grophusbe- 
byggelse, samt ett par definierade aktivitetsytor påträffats. Här
med infinner sig följaktligen nästa fråga; om den konstaterade 
anläggningsgrupperingen motsvarar gårdar, var är då den övriga 
bebyggelsen?
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Avsaknaden av långhus kan vid första anblicken tyckas märk
lig. Att det kan se ”tomt” ut på äldre undersökningsplaner, då av- 
baningsmetoderna var grövre är ett välkänt faktum9. Flädie 8 un
dersöktes dock under moderna förhållanden. Variationerna i mat- 
jordstjocklek följde i stort mikrotopografin så långhusen hade 
inte förstörts vid plöjning.

Ett annat skäl till tolkningen att stolphus de facto inte har an
lagts på just denna del var den, i det flesta fall, välbevarade delen 
av grophusens nedgrävda delar.

Med detta vill jag helt enkelt poängtera att avsaknaden av 
långhus inte kan bero på en allt för kraftig jordbearbetning och 
jordflykt. Inte heller kan avsaknaden av stolphuskonstruktioner 
skyllas på en grov eller slarvig maskinavbaning. Faktum kvarstår 
- det har inte inom de under 2000 och 2002 undersökta delarna 
av Flädie 8 funnits några långhus av bostadskaraktär.

Om man förmodar att varje grupp av grophus representerar en 
gård och där varje gård har en bebyggelseutveckling med grophus 
som avlöser varandra över tid så skulle det betyda att fyra tomt
strukturer undersökts. Flera förslag på vart tomtgränserna kan ha 
legat finns men det rör sig endast om förskjutningar åt ena eller an
dra hållet. Det verkar som om tomtstorleken varit omkring 60 me
ter. Tittar man närmare på gamla längdmått så kan man snabbt 
konstatera att 60 meter faktiskt motsvarar ganska precis 100 Aln 
(1 Rydaholmsaln = 0,5938 m eller 1 dansk aln = 0,628 m).

Det som är viktigt att poängtera är att det föreligger en slåen
de regelbundenhet vad gäller tomternas storlek. Ett förslag på 
tomtindelning av Flädie 8 skulle kunna se ut på följande sätt (fig. 
12.); där tomtövergångarna representeras av en slags osynlig 
gräns där aktivitetsspåren avtar. Att tomma ytor kan betraktas 
som ”aktiva” i egenskap av gränszon, övergång eller som kontakt
zon är inte ovanligt10. I det här sammanhanget bör de tomma 
ytorna mellan gårdarna betraktas som gränser med en specifik 
och betydelsefull innebörd: ett medvetet sätt att organisera bo
platsen. Förutom att tomrum markerar gränser mellan gårdarna 
är det troligt att det även funnits liknande indelningar av den en
skilda gårdens rum. Olika funktioner på tomten har förmodligen 
disponerats genom att gränser har markerats både fysiskt och 
med ”tomma ytor”. Ett utrymme som saknar fysiskt innehåll kan 
följaktligen vara mentalt laddat".

Sammansättningen av anläggningar inom grupperna visar sig 
ha varierat något. Om man numrerar gårdarna från väster till ös
ter så ser det ut på följande sätt (tab. 1)

Alla gårdar utom en har ett mycket stort antal grophus. På två 
av tomterna finns även mindre stolpbyggda hus. Samtliga har haft

Figur 12. » 

Förslag på tomt

indelning av Flä

die 8. Tomtbred

den, SOM VARIT CA 

60 M, MOTSVARAR 

IOO ALN.

9 (t.ex. V. Karaby 
och Karstorp, 
Ohlsson 1971; Am
brosiani &c 

Magnusson 1972)
10 (t.ex. Chris- 
tophersen 1994a; 
Anderssons 8c 
Hållans 1997)
" (Andersson 8c 
Hållans 1997:602)
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Gård I Gård II Gård III Gård IV Sum

Grophus 1 2 16 1 1 4 43

Brunn 2 1 1 1 5

Stolphus 1 TRESKEPPIGT

1 FYRSTOLPSHUS

1 TRESKEPPIGT 3

Övrigt HÄRDOMRÅDE 2 ÄSSJOR

1 UGN

HÄRDOMRÅDE

Källsprång

Tabell I. 

Övergripande

ANLÄGGNINGSSAM- 

MANSÄTTNING INOM 

DE FYRA GÅRDARNA 

PÅ Flädie 8.

tillgång till eget färskvatten. Vad antalet grophus anbelangar lig
ger det nära till hands att förmoda att det har med gårdens livs
längd att göra, ju fler grophus desto längre varaktighet. Man har 
anlagt nya efter hand. Det går dock inte ett utesluta att det skulle 
kunna avspegla en social nyans mellan gårdarna. Emellertid så 
kan också olika stor andel av gårdarna ha berörts av undersök
ningen. Vad avser spår av specialisering så utmärker sig gård III 
genom anläggningar som kan kopplas till järnhantering. Möjligt
vis kan även de två aktivitetsområdena med härdar och härdgro
par antyda någon form av differentierad sysselsättning, alterna
tivt social stratifiering. Med hjälp av fyndmaterialet kan man 
möjligtvis ringa in förhållandena bättre.

Men, tillbaka till frågan; var är resten av bebyggelsen - bo
stadshus i form av långhus - som torde ha hört till gårdarna? Min 
hypotes är att gårdarna, med långhus och ytterligare stolpburen 
bebyggelse, har legat norr om den nu undersökta grophusbebyg- 
gelsen. Förutom anläggningsfördelningen så talar inte minst de
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topografiska förutsättningarna för detta. Som tidigare nämnts är 
undersökningsområdet beläget på norra kanten av ett tidigare 
våtmarksområde. Gårdstomterna som sluttar ned mot våtmarken 
kan således inte ha sträckt sig speciellt mycket längre söder ut. 
Norr ut breder däremot ganska flack terräng ut sig. Dessutom är 
det troligt att det är bostadsdelen som varit exponerad mot den 
gamla färdleden på Järavallen, liksom det säkert fanns praktiska 
skäl till att förlägga arbetsytor i närheten till våtmarken och be
tesmarken. Jag påstår således att förutom en organisation av går
dar som har lagts ut på en regelbunden västöstlig rad antyds även 
en nordsydlig organisering inom gårdarna. Långhus med bostad 
och ”offentlig” del har då varit förlagda på den norra delen av 
gården, på de ytor som inte är undersökta, och hantverks- och ar
betarbostäder har varit förlagda på den södra - undersökta - de
len av gårdarnas disponibla utrymme

DATERINGAR OCH FYND
Boplatser påträffade i odlingsmarker innehåller sällan bevarade 
lager eller markhorisonter från användningstiden. Den markyta, 
de golv och gårdsytor som dåtidens människor verkade på, gräv
de, slängde och tappade saker i, ligger i dag omrörda i matjorden. 
Förutom olika typer av nedgrävningar kan möjligtvis fragment av 
äldre kulturlager återfinnas. Denna avsaknad av stratigrafi inne
bär större svårigheter att upprätta en relativ kronologi över plat
sens aktiviteter. Vad är äldre och vad är yngre? På Flädie 8 är 
tolkningen förknippad med denna svårighet. Det tillvaratagna 
fyndmaterialets huvudsakliga dateringsramar har ett spann på ca 
200-250 år. Under en så lång period kan uppskattningsvis 8-10 
generationer människor ha verkat på platsen och bebyggelsen bör 
ha genomgått flera olika skeden. Det man får förlita sig på är en 
kombination av fynddateringar, 14C samt formelement för att 
upprätta en sekvens. En fasindelning av anläggningarna känns 
således varken vederhäftig eller nödvändig att presentera i detta 
fall. Jag kommer istället att diskutera bebyggelsegrupper och da- 
teringsspannen inom dessa.

Majoriteten av fynd från en boplats består för det mesta av 
förbrukade och slängda föremål och mer sällan av tappade eller 
glömda objekt. Det är också endast ett fåtal fynd som kan ge en 
exakt datering. I det här fallet är det främst keramiken som har 
använts för att sätta dateringsramarna för aktiviteterna, i övrigt 
finns ungefär 10 daterande föremål. För det första så föregicks de 
yngre aktiviteterna av ett äldre skede som i fyndmaterialet framför 
allt avspeglas genom en mindre mängd flintföremål och neolitisk
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Fynd Datering Kontext (grophus/gård)

Bronsnyckel (ax-delen), Fl 51/00 SEN VENDEL-/TIDIG VIKINGATID Fyllning (A7I3/Gård 1)

Dubbelpärla. Fl 50/00 820-950 Fyllning IA7 13/Gård 11

Sammansatt enkelkam. F267/00 Yjäå Golv (A5I90/Gård II)

Bronspincett, Fl 53/00 SEN VENDEL-/TIDIG VIKINGATID Golv (A5578/Gård II)

Segmentpärla Fl7/00 790-860 Golv IA5578/Gård III

Tång Fl/02 Vendeltid Fyllning (A 1 1 65 1/GårdIII )

Arabiskt mynt. F2/02 Präglat 72S/729 golv (A33S5/GÅRD III

(DEPONERAT 800"850)

Ovalt spänne, F3/02 Omkring 800 Fyllning (A7745/Gård IV)

Milifiore-pärla F70/02 Tidig vikingatid Golv (A7745/Gård IV)

Feldbergkeramik F400, 451/02 750-825 Golv (A8747/Gård III)

Feldbergkeramik F258/02 750-825 Fyllning (A936*/Gård 1)

* Anläggningen utgör en brunn, ej grophus som övriga fyndkontexter.

Tabell 2. 

Daterande fynd 

från Flädie 8. 

Efter Fynd

nummer anges

UNDERSÖKNINGSÅR

2000 EL. 2002

SOM /OO ELLER

Z02.

keramik. Men de flesta undersökta anläggningar innehöll fynd 
som kunde knytas till 700-900-talet (tab. 2). I samtliga grophus 
som undersöktes fanns exempelvis keramik av kärltyperna AIV, 
Feldberg, slavisk eller yngre järnålderstyp (undantaget dock de 
två grophus som undersöktes vid förundersökningen år 2000, jfr 
fig. 16). Dateringen ligger inom spannet 700-850-talet, enstaka 
skärvor har en övre dateringsram upp till 900-tal.

Även de andra daterande fynden ligger inom samma breda 
tidsram som keramiken, men med tyngdpunkt i 800-talet. Man 
får tänka sig att ett arabiskt mynt, präglat 728/729 åt Kalif Flis
ham i Wasit i nuvarande Irak, har cirkulerat några år innan det 
tappats och trampats ned i ett grophusgolv i västra Skåne. För
modligen har detta skett under första hälften av 800-talet (fig.
13).

Fyndmaterialet framstår som mycket likartat vid en jämförel
se mellan de olika gårdarna. Därmed har fynden inte kunnat ge 
några säkra ledtrådar till de enskilda gårdarnas status. De date
rande fynden är också så pass få till antalet att ingen kronologisk 
följd mellan gårdarna kan urskiljas. Grupperar man fynden efter 
aktivitet, som textilhantverk, metallhantverk, hushåll, personlig 
utrustning, hantverk och byggnadsdetaljer, så kan man emellertid 
ana några intressanta skillnader. Framför allt utmärker sig gård 
III genom fler fynd som kan kopplas till metallhantering och hant
verk än de andra gårdarna. Trots att en sådan gruppering är för
knippad med flera källkritiska aspekter - alla anläggningar är 
inte undersökta eller endast delundersökta — sa är det ända en in
tressant iakttagelse. Det var på gård III som två förmodade ässjor 
låg och där en ovanlig finsmidestång påträffades (fig. 14).





« Figur 13.

Mynt präglat för 

Kalifen Hisham 

år 728/729 på

träffat I GOLVET 

TILL ETT AV GROP" 

HUSEN I GÅRD II.

Figur 14.

PÅ GÅRD III FANNS 

TVÅ ÄSSJOR OCH 

EN UGN.

12 (Sundström m.fl. 
1987; Wallander 
1989:137)

Tången, som är 18 cm lång, är försedd med hållänk fastsatt i 
ena skänkeländen. Den andra skänkeländen är försedd med spets. 
På så sätt kunde man anpassa tången efter arbetsstyckets storlek 
och låsa fast det i lämpligt hål för att lättare kunna arbeta med 
mindre föremål (fig. 15). I Sverige har tidigare endast ett par ex
emplar av denna typ påträffats, i Ängersjö socken i norvästra 
Hälsingland12.

Gård III har genomgående ett större antal fynd, vilket möjligen 
skulle kunna förklaras med att en större del av gården undersökts. 
I så fall är det också anmärkningsvärt att det är den enda gården 
som inte har några fynd av personlig utrustning. En annan avvi
kelse i fyndgrupperingen kan noteras för gård I som utmärker sig 
med en större andel byggnadsdetaljer än de övriga gårdarna. I öv
rigt är det en förhållandevis jämn fördelning mellan gårdarna.

Endast 4 14C-prover analyserades. Prover från gård III som är 
centralt belägen prioriterades eftersom man kunde tänka sig att 
tidsspannet skulle vara som störst där. Kol från golvlagret i grop
hus A8747 har daterats till spannet 330-440 e.Kr. Dateringen är
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Figur 15.
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Gård I Gård II Gård III Gård IV Sum

Oval 2 3 2 1

Rund 3 IO 6 2 21

Kvadratisk 1 1 1 1

Rektangulär 2 1 3

Sum 12 16 1 1 4 43

Tabelu 3.

Grophusens form

fördelning Ii PLANl

PER GÅRD.

« Figur 16.
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hur Feldberg
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Brorsson 2005: 

Plate IX:6

mycket tidig och motsägs av två fynd av Feldbergkeramik från 
samma golvlager (jfr fig. 16). Eftersom Feldbergkeramik med våg- 
bandsdekor uppträder först på 750-talet i Tyskland kan den inte 
uppträda här innan dess. Kolet som analyserats tycks således inte 
vara representativt för grophusets brukningstid. Att grophuset 
skulle ha haft en brukningstid på ett par tre hundra år är heller 
inte troligt. Man får snarast se det utvalda kolet som en kontami
nering och i det här fallet förlita sig på fynddateringen.

Från en smidesgrop, belägen 4 m nordost om grophuset med 
smidestången, har kol daterats till spannet 695-785 e.Kr. En likar
tad datering, 685-775 e.Kr., erhölls från en brunn, på samma del 
av området. Det analyserade materialet togs från en huggen ekstör 
i brunnens bottenkonstruktion. Ytterligare ett prov togs från en av 
de gravliknande groparna, som visade sig vara fylld med tång, ca 
20 m väster om de övriga daterade anläggningarna. Denna var 
inte samtida med bebyggelsen utan visade sig höra hemma någon 
gång mellan 1480-1700.

Ytterligare en möjlighet till relativ datering av grophusen, 
skulle vara att titta på själva formen. Det finns en generell upp
fattning att grophusens formutveckling går från ovala eller avrun
dade former mot mer kvadratiska till rektangulära. Detta uteslu
ter naturligtvis inte att även funktionen haft betydelse för både 
val av storlek och form.

Trots att det på Flädie 8 inte finns några grophus som skär var
andra, så förutsätter jag att inte samtliga varit i bruk samtidigt. 
Inom det tidsperspektiv på ca 250 år som vi här rör oss inom så 
torde det snarast vara så att grophusen successivt har byggts, för
fallit, gått ur bruk, och ersatts med nya, allt efter respektive gårds 
förändrade behov och bärighet. Formfördelningen på de fyra går
darna är intressant (tab. 3). Ovala, runda och kvadratiska former 
finns representerade på samtliga gårdar, med något olika tyngd
punkter, medan rektangulära endast finns på de mest centralt be
lägna gårdarna. Detta skulle kunna tolkas som att gård II och III 
är de gårdar som existerat längst, medan gård I och IV gått ur 
bruk under fasen innan övergivandet av platsen.
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Vendel- och vikingatida keramik från Bjärred har tidigare bear
betats i samband med undersökningarna inom Bjärredsboplatsen 
(RAÄ 6 och 9)13. Den bestod enbart av lokal skandinavisk typ. Ma
terialet från Flädie 8 är av ungefär samma kvantitet som de tidiga
re undersökningarna. Vid undersökningarna 2000 och 2002 fram
kom ytterligare sammanlagt 10,3 kg fördelat på 1350 skärvor.

Den vendel- och vikingatida keramiken är svårdaterad. Det är 
exempelvis oerhört svårt, om inte omöjligt, att skilja skandina
visk keramik från 700-talet och 900-talet14.

Keramiken domineras av svartgods av AIV-typ15 som karaktä
riseras av ett förhållandevis grovt kärlgods, oornerade kärl samt 
en mindre variation i former. Kärl med inåtböjd mynning är do
minerande. Kärl med rak eller utåtböjd mynning utgör enbart en 
tredjedel. Den lokala AIV-keramiken har använts som hushålls- 
keramik. De olika mynningsformerna kan möjligen påvisa olika 
funktioner där exempelvis kärl med utåtböjd mynning kan ha an
vänts som förvaringskärl. En utvikt mynningskant kan ha varit 
lämplig att spänna ett skinn över som lock. Den vanligaste myn- 
ningsformen, den inåtböjda, var kanske mera lämplig som kok
kärl. Här måste man emellertid ta hänsyn till att det grovmagra- 
de kärlgodset med ibland stora stenar inte var något lämpligt gods 
då man skulle tillaga mat och röra i grytan. Magringskornen kun
de släppa från kärlväggen och blandas i maten. Nutida paralleller 
från Afrika har just påtalat denna problematik16.

En specifik kärlform är de grovmagrade hängkärlen som på
träffas på boplatser från yngre vendeltid och vikingatid. De har 
använts som kokkärl.

Ett fåtal skärvor av tidigslavisk Feldbergkeramik har också 
identiherats (hg. 16). Denna typ har sitt ursprungsområde inom det 
västslaviska området i nuvarande norra Polen och Tyskland17. I 
Skåne dateras den till 750-82518. Sådana har tidigare hittats bland 
annat på marknadsplatsen på Vikhögsvägen i Löddeköpinge19.

Keramiken har indelats efter grupperingen av de fyra gårdar
na. Mynningsformerna från samtliga anläggningar visar på en re
lativt likartad bild mellan de olika gårdarna vilket kan tolkas som 
att gårdarna varit i bruk inom en begränsad period. Studier av 
skärvtjocklek och största kornstorlek i magringen påvisar vissa 
mindre skillnader mellan de olika gårdarna. På gård I har både ett 
finmagrat gods samt tunnväggig keramik identifierats. Detta kan 
ha två orsaker, dels kan keramiken på gården ha haft en alldeles 
speciell funktion, dels kan de vara av en annan datering än mate
rialen från de övriga gårdarna. Eftersom godset är något finare är 
det mera troligt att keramiken är den äldsta inom undersöknings
området. Den folkvandringstida och tidigvendeltida keramiken

13 (Pettersson 5c 
Brorsson 2002)
14 (Selling 1955, 
abb. 63; Brorsson 
2000:195ff; 
Brorsson 
2003b:350f)
15 (Selling 1955)
16 (Lindahl 8c 
Matenga 1995:29)
17 (Schuldt 1956)
18 (Brorsson 2003a, 
fig. 4)
19 (Ohlsson 1976)
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är normalt något finare än den yngre vendeltida- och vikingatida 
keramiken. Dateringen av Feldbergkeramiken som påträffats in
om gård III tyder på att gården varit i bruk någon gång mellan 
750 och 825.

Det grövsta kärlgodset har påträffats på gård IV vilket kan 
tyda på en specifik funktion eller bero på att gården utgör den 
yngsta fasen på platsen.

SAMMANFATTNING
Fördelningen av framför allt grophusen, visar att varje grupp re
presenterar en gård, vilket betyder att delar av fyra tomter har un
dersökts. Tomtbredden har varit ca 60 meter (100 alnar) där in
delningen fanns som ”osynliga” gränser där aktivitetsspåren av
tar. Gårdarna har sinsemellan varit organiserade i en regelbunden 
väst-östlig rad och respektive gårdsrum har varit nord-sydligt 
orienterat. Detta innebär att den del av tomterna som berördes av 
vägbygget och som kom att undersökas utgör den södra delen av 
gårdarnas disponibla utrymme, dit hantverksaktiviteter var för
lagda. Bostadshusen kan ha funnits på den norra delen, på de ytor 
som inte är undersökta.

Sammansättningen av anläggningar inom och mellan de fyra 
hypotetiska gårdsstrukturerna varierar något. Alla utom en av 
gårdarna (gård IV) har ett mycket stort antal grophus. På två av 
tomterna finns även mindre stolpbyggda hus (gård II & III), dock 
inte av bostadskaraktär. Samtliga har haft tillgång till eget färsk
vatten i brunnar och i ett fall har även ett källsprång funnits i an
slutning till gården (gård I). Gård III kan kopplas till järnhante
ring vilket speglar en specialisering. Till gård I och IV finns akti- 
vitetsområden med härdar och härdgropar som också antyder 
någon form av speciell verksamhet. På gård II har flest fynd kopp
lade till byggnadsdetaljer påträffats (spik, nit, beslag, hasp), men 
vad det innebär låter jag vara öppet. I övrigt har fyndmaterialet 
varit likartat inom gårdsgrupperingarna.

Sammantaget visar dateringarna i stort sett likartade ramar 
för samtliga gårdar, 700-900-talet. Boplatsen upphörde sanno
likt innan andra hälften av 900-talet eftersom inget svartgods av 
Östersjöformtyp har påträffats.

DEN OMGIVANDE SAMTIDEN
I det följande presenteras kortfattat den hittills kända samtida be
byggelsen kring Flädie 8. Störst vikt kommer att läggas på den 
närbelägna Bjärredsboplatsen vilken Flädie 8 bör ha haft nära
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kontakter med. Även Löddeköpinge, den närmaste marknadsplat
sen, kommer att tas upp. Bebyggelse med många grophus är gan
ska ovanligt. En plats med beröringspunkter vad gäller dels grop- 
husbebyggelsen, dels fyndmaterialet, är den sedan 40 år kända 
grophusbebyggelsen vid Vikhögsvägen i Löddeköpinge. Platsen 
ligger endast ca 3,3 km norr om Flädie 8 och har en samtida da
tering.

Bjärredsboplatsen kallas den bebyggelse som påträffats inom 
fornlämning nummer 6 & 9 i Flädie socken. Området har blivit 
föremål för undersökningar i olika omfattning under flera decen
nier. Dessa har sammanställts och bearbetats i ett par artiklar20. 
Flär ges en kort sammanfattning av hittills gjorda resultat och 
analyser.

Claes B. Pettersson har visat hur framväxten av en byliknande 
bebyggelse daterad till vendeltid/vikingatid gestaltats21. Bebyggel
sen anlades i liten skala under 700-talet och efter hand kom den 
som mest att omfatta ett tiotal samtida gårdsenheter innan plat
sen övergavs i mitten av 900-talet. Gårdsenheterna var samlade i 
en struktur med välavgränsade tofter med gränsmarkeringar i 
form av diken, rännor och flätverksgärden. Dessa markeringar 
har avgränsat de olika gårdarna och odlingsytorna från varan
dra. Disponeringen av gårdsplatserna visade ett rumsligt mönster 
där varje gård bestod av ett eller två långhus, ett par grophus och 
en brunn (fig. 17).

Pettersson framlägger också tolkningen att boskapsskötsel var 
den ekonomiska basen. Tolkningen grundas dels på topografiska 
studier och äldre kartmaterial, dels på de framtagna artefakt- och 
ekofaktmaterialet. Bjärreds läge intill Lommabukten med dess 
flacka omgivningar har även i historisk tid präglats av goda förut
sättningarna för bete och djurhållning på vidsträckta strandängar 
snarare än av jordbruk som istället präglar de inre, rikare odlings- 
jordarna. Placerad på Järavallen, mellan långgrunda strandängar 
och Öresundskusten i väster och omfattande (numera utdikade) 
våtmarksområden i öster, har den naturligaste kommunikationen 
skett i nord-sydlig riktning längs med kusten. Den gamla kustvä
gen mellan Malmö och Helsingborg passerar precis intill den ven- 
deltida/vikingatida byn. Vägen har utgjort en viktig länk där bo
skap har kunnat drivas, liksom olika förädlade produkter har 
kunnat transporteras till marknader och/eller hamnar i regio
nen.

Löddeköpinge är en välbekant plats för många, inte minst på 
grund av de under 1960- och 1970- talet betydande arkeologiska 
upptäckterna av omfattande grophusbebyggelse från yngre järn
ålder. Ett varierat spektrum av lämningar finns belagda inom ett

211 (Kriig & Petters
son 1997; Petters
son & Brorsson 
2002)

21 (Pettersson & 
Brorsson 2002)
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Figur 17. 
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relativt begränsat område (inkluderat Borgeby medeltida by); bo
platser, en vallomgärdad marknadsplats, bytomter, en tidigkristen 
begravningsplats, en senvikingatida ringborg och en hamnanlägg
ning av regional betydelse. Bengt Söderberg och Fredrik Svanberg 
har gjort en summering av allt som framkommit och presenterade 
även sin syn på utvecklingen av Löddeköpingeområdet från 700 
till 1100-talet22.

På åtminstone två ställen, norr om Lödde å, utvecklades en 
samtidig bebyggelse under 700-talet. På den ena lokalen, som 
ligger i och i anslutning till Löddeköpinge bytomt har ett 60-tal 
grophus undersökts. De har hört till gårdsbebyggelse med tillhö
rande långhus (liknande den som återfunnits på Bjärredsboplat- 
sen). Bebyggelsen har varit permanent, men ”rörlig” inom sitt 
markområde, och haft en omfattande utbredning under perioden 
700 till omkring 950. Platsen förmodas ha varit involverad i ut- 
bytesrelationer utöver det vanliga just på grund av det stora an
talet grophus vilka antyder att platsen haft en större produktion 
av bruksföremål än vad som varit typiskt för andra boplatser 
från samma tid23. Rännor har tolkats som gränser mellan går
darna.

På den andra lokalen som ligger vid Vikhögsvägen (RAA 71, 
Löddeköpinge sn), ca 500 m sydväst om Löddeköpinge bytomt, 
har 54 grophus undersökts. Platsen ligger på en svag höjd i anslut
ning till ett våtmarksområde som brer ut sig väst och sydväst om 
den undersökta ytan. Aktiviteterna på platsen har daterats till 
slutet av 700-talet fram till tiden kring 900-talet. Fyndmaterialet 
är rikligt och antyder såväl en textilproduktion och förmodad 
metallhantering, som hantering av agrarprodukter. Flera fynd vi
sar även på långväga kontakter. På platsen finns även keramik av 
slavisk formtyp (Feldberg) vilken kan ha producerats på lokalt24.

Grophusen från Vikhögsvägen är placerade i en bred men till 
synes ostrukturerad linje (fig. 18). Bebyggelsen ser ut att ha varit 
orienterad efter topografin och vägsträckningen. På Vikhögsvä
gen saknas stolpbyggda hus25 och grophusen har tolkats som sä
songmässigt utnyttjade. Denna kombination har gjort att platsen 
betecknas som en ”handels-Zmarknadsplats”. Genom placeringen 
mellan havet och det inre landskapet har den utgjort en mötes
plats för människorna i västra Skåne - eller som ”port” till och 
från omvärlden26.

Att området kring Löddeköpinge varit speciellt är klart och 
tillsammans med Borgeby, söder om ån, fortsätter det att öka i 
betydelse även efter 950-talet då både kyrka och kungamakt ma
nifesterar sin närvaro. Det finns dock ingen antydan att den om
fattande grophusbebyggelsen på Vikhögsvägen har varit reglerad.

22 (Svanberg 8c 
Söderberg 2000)
23 (Svanberg 8c 
Söderberg 
2000:312)
24 (Brorsson 2000)
25 (se källkritisk 
diskussion i 
Söderberg 
2000a:55f)
26 (Svanberg 8c 
Söderberg 
2000:314)
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Figur 18.
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Bebyggelsen ser ut att ha varit orienterad efter topografiska eller 
kommunikationsmässiga förhållanden.

Det finns naturligtvis ytterligare lokaler som undersökts i stör
re eller mindre omfattning och som har en datering kring 700- 
800-tal. Jag kommer dock endast diskutera lokaler eller områden 
som rönt lite större uppmärksamhet.

I samband med arbetet för Västkustbanan har ett område kring 
sammanflödet av Saxån och Välabäcken, omkring 1 mil norr om 
Flädie 8, utmärkt sig genom”maktagglomerationer” i landskapet. 
Flera lokaler så som exempelvis Västra Karaby, Dagstorp, Särslöv, 
och Norrvidinge kan framhållas som orter med antingen utmär
kande bebyggelse, fyndmaterial eller gravar från omkring år 600 
och framåt27. Claes B. Pettersson tog i arbetet med Bjärredsboplat- 
sen även upp paralleller där äldre bebyggelse har påträffats i an
slutning till byetableringar som Karstorp, Önnerup och Fjelie28. 
Dessa platser, som tolkas som föregångare till de medeltida byar
na, ligger mellan 4-8 km sydost om Flädie 8.

Till de viktigare järnåldersnoderna i regionen hör inte bara 
Löddeköpinge/Borgeby. I det här sammanhanget måste även 
Lomma och Uppåkra nämnas. Lomma med dess framträdande 
placering vid Höje ås utlopp i Öresund, har av olika forskare be
traktats som hamn till Lund29. Efter att möjligtvis ha utgjort en ti
dig ”urban” ort utvecklas inte platsen vidare. Om eventuell tidi
gare 700- och 800-tals bebyggelse har funnits är okänt. De enda 
mer påtagliga rönen är uppgifterna om en vikingatida halvkrets
vall som gett associationer till en tidig handelsplats liknande den 
i Löddeköpinge. Den har emellertid inte undersökts. Omfattande 
industrietableringar har raderat ut eventuella spår efter en eventu
ell tidigare bebyggelse.

De senaste tio års intensifierade forskning om Uppåkra har yt
terligare befäst platsens betydelse som central redan under andra 
hälften av första millenniet. Flädie 8 bör ha haft någon form av 
relation till denna plats. Uppåkra låg ca 1,2 mil sydost om Flädie 
8.

GÅRDARNA PÅ RAD

De undersökta delarna av Flädie 8 visar på en avsiktlig strukture
ring av bebyggelsen på minst fyra gårdar. De har legat på en höjd- 
rygg längs en våtmark strax intill Öresundskusten. Varje tomt har 
likartad storlek, och det handlar om en tät, byliknande, bebyggel
se på rad. Gränserna har utgjorts av tomrum som i det här fallet 
får betraktas som markerad och ockuperad mark, dock inte i fy
sisk mening. Det faktum att det inte behövdes göra dem fysiskt

27 (Becker 2005a; 
2005b; Anglert, 
nedan)
28 (Pettersson &c 
Brorsson 
2002:82ff)
29 (t.ex. Holmberg 
1977; Skansjö 
1980)
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Figur 19.
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tydliga genom diken, staket eller anlagda gränder, betyder antag
ligen att de var väl kända och respekterade av alla. En bebyggelse 
som är utlagd efter ett förutbestämt mönster tolkas vanligtvis 
som grundlagd av någon person eller institution med stort infly
tande. Regleringen av bebyggelsen har planerats och organiserats 
för ”någon annans” anspråk. Ett sådant tillskott i den bebyggel
searkeologiska diskussionen ger nya intressanta inblickar i social 
organisation från 700-talet med ett par viktiga följdfrågor; vem 
har behövt en reglerad bebyggelse och varför?

Det finns endast få lokaler med belagd tomtreglering så tidigt 
som 700-talet (fig. 19). Den mest bekanta platsen är Ribe på Jyl
land. Ribe har tolkats som handelsplats och har när den anläggs, 
ca 705 e.Kr., varit indelad i parceller. Den som stod bakom detta 
initiativ anses vara en central överhöghet. Det utesluts inte att 
uppförandet har skett i samarbetet med det hövdingasystem som 
anses ha organiserat handeln. Orsaken till handelsplatsen skulle 
vara en allmänt ökad varuomsättning, en större yrkesspecialise- 
ring och inte minst centralmaktens tillkomst30.
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En annan plats som anses ha varit reglerad är Gross Ström- 
kendorf (Reric) norr om Wismar vid södra Östersjökusten. Den 
är skriftligt omnämnd som handelsplats och är daterad till början 
av 700-talet och har, bland annat, grophusbebyggelse i flera pa
rallella rader31. Precis som med det äldsta Ribe anser Hauke Jöns 
att en sådan parcellindelning förutsätter en auktoritet som orga
niserade bebyggelsen. Han pekar på närliggande större befäst- 
ningsanläggningar som bevis på förekomsten av, om inte en cen
tralmakt så åtminstone närvaron av auktoritära byggherrar. De 
förmodas ha tagit initiativet till, eller i varje fall stöttat, uppföran
det av handelsplatsen vid Gross Strömkendorf32. Handelsplatsen 
försvinner ur historien i samband med ett överfall och ödeläggel- 
se av bebyggelsen i början av 800-talet. Skälet till etableringen 
diskuteras inte av Hauke Jöns men får förmodas vila på en begyn
nande förändring av den ekonomiska och politiska situationen.

Beröringspunkterna mellan dessa två platser och Flädie 8 är 
inte många. Kanske är endast den organiserade bebyggelsen det 
enda gemensamma draget. Det gemensamma ligger i den sam
hällsförändring som påbörjas vid den här tiden och som ger sig 
till känna på olika sätt där tomtregleringen är ett av uttrycken.

Den tomtreglering av parcellartad karaktär som påträffats på 
Flädie 8 skall naturligtvis sättas in i sin omgivande samtid och 
förmodligen ses i förhållande till någon centralort eller central
område. Den närmast omgivande bebyggelsen har skildrats ovan. 
Både Flädie 8 och Bjärredboplatsen ligger i utkanten av ett cen
trumområde kring Föddeköpinge och Borgeby som får betraktas 
som en central ort33. Olika noder har pekats ut både vid kusten 
och i inlandet. Den mest intressanta, i detta sammanhang, är Flä
die 8:s relation till Föddeköpinge.

Om det vid Föddeköpinge funnits en utskeppningshamn där 
varor kunnat avyttras för vidare transport så har naturligtvis land
skapet präglats av detta och både nyttjats och utnyttjats för situatio
nen. Det vill säga befolkningen i byarna runt omkring har kunnat 
specialisera sin produktion för avyttring i Föddeköpinge. Kanske 
har det funnits uppköpare som sedan organiserade utskeppningen; 
stormän eller någon central maktetablering. Ett sådant scenario 
skulle även kunna innebära att en storman själv får för sig att styra 
produktionen. Detta skulle kunna göras genom etablering av ”byar” 
med förutsättningar för en viss produktion. Dessa ”byar” drevs av 
ofria invånare kontrollerade av en ”bryte”. Detta skulle kunna för
klara den parcellerade strukturen på Flädie 8. Specialiseringen, ut
över vanligt husbehov, skulle liksom på Bjärredsboplatsen kunna 
ha bestått av djurskötsel (kött-, mejeri- och skinnprodukter) som på 
ett enkelt sätt kunnat forslas till Föddeköpinge.
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34 (Söderberg 
2000a:69)

Trots de stora skillnaderna mellan de två närbelägna bebyg
gelserna, Flädie 8 och Bjärredsboplatsen, så kan de ha haft sam
ma utkomstkälla. Den ena är en naturligt framvuxen bebyggelse 
(endogen) medan den andra är tydligt anlagd (exogen). Man kan 
betrakta dem som två separata bebyggelseenheter, där samtidig
heten och den omedelbara närheten dem emellan inneburit att 
människorna som har levt och verkat på dessa platser i många av
seenden har integrerats med varandra.

Ett annat alternativ som Claes B. Pettersson har varit inne på, 
är att båda bebyggelserna utgör delar av en och samma struktur, 
utlagd som en radby längs Järavallens inre sluttning. Flädie 8 med 
den stora grophuskoncentrationen skulle då kunna uppfattas som 
ett verkstadsområde som ligger något avskilt från centralbebyg
gelsen representerad av Bjärredsboplatsen. Den skulle da tyda pa 
en funktionell och social differentiering inom en och samma bo
plats och en ännu mer uppdelad ekonomi än vi tidigare känt till.

Oavsett om Flädie 8 och Bjärredsboplatsen utgjort en gemen
sam eller två separata bebyggelseenheter så har de, sett i relation 
till resultaten från det samtida och närbelägna Löddeköpinge, 
problematiserat bilden av järnålderns bebyggelse betydligt.

Den övergripande och generella omformningen av bebyggel
sens struktur mot en mer enhetlig och geometrisk utformning har 
satts i samband med en förändring av de agrara produktionsför
hållandena. En produktion främst utformad för lokala behov har 
förändrats mot ett system där produktionen istället skapat ett 
mervärde34. Feldbergkeramiken av slavisk formtyp, nyckelfrag
mentet och det arabiska myntet skulle kunna tolkas som att invå
narna på Flädie 8 stått i förbindelse med Löddeköpinge. Att det 
dessutom är förhållandevis nära till Lomma där det eventuellt 
också funnits en hamn talar också för att placeringen av ”produk- 
tionsbyn” Flädie 8 var strategisk.

Även om avgränsningar som exempelvis stensträngar går läng
re tillbaka i tid är Flädie 8 och Bjärredsboplatsen specifika exem
pel på en rumslig reglering som kan kopplas till en förändring av 
de agrara produktionsförhållandena. Förändringarna i betydels- 
inskrivningen i landskapet tar här sin början redan under 700- 
talet.

Platsen är helt anonym i skriftliga källor och historiskt kart
material men det arkeologiska källmaterialet talar för en period 
av intensivt nyttjande under slutet av järnåldern som upphör un
der andra hälften av 900-talet.

Tyvärr har stora områden schaktas bort under 1970-talet i 
samband med grustäkt och uppförandet av en idrottsanläggning. 
Även i samband med den senaste exploateringen i området då den
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nya vägen, Österleden anlades, kom fornlämningen och de anti
kvariska intressena i ”kläm”. I och med ”bristande” planering 
(ändrade arbetsplaner för gång- och cykelväg samt en infart till en 
fastighet) så kom de arkeologiska undersökningarna att utföras 
vid två skilda tillfällen, med två års mellanrum. Mellan de två vä
garna som skär fornlämningen blev en yta på 2-10 meters bredd 
kvar oundersökt. Ytorna har således inte kontakt med varandra. 
Jag skall inte gå in på orsakerna till detta utan kan endast konsta
tera att RAÄ 8 samt intilliggande RAÄ 7 och 14 har blivit miss
handlade upprepade gånger. Förutom att en bit av boplatsens söd
ra del, med kontakten med våtmarksområdet, fortfarande finns 
kvar så är det kanske främst boplatsens nordvästra del som det är 
viktigt att skydda från framtida exploatering. Det är här som 
fortsättningen av gård I—III:s tomter har legat, där rester efter 
stolpbyggda långhus kan finnas kvar.

Sammantaget visar lämningarna från de arkeologiska under
sökningarna av Flädie 8 en bild av en plats som kan visa sig vara 
av största betydelse för en tydligare förståelse för det för-statliga 
samhällets strukturer. Nu får framtiden utvisa vilken signifikans 
och plats ”gårdarna på rad” har haft och får i den bebyggelsear
keologiska diskussionen.

I den följande artiklen ges exempel på förändrade betydelsein
skrivningar genom en omgestaltning av ett äldre centralområde 
runt Vidinge vid tiden för det förra millennieskiftet. Den tidiga 
kristenhetn har utgjort ett viktigt inslag i den förändrade förståel
sen av landskapet.
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KRISTEN GÅRDSKULT

MATS ANGLERT



ÖVERGÅNGEN TILL KRISTENDOMEN har i södra Skandinavien 
varit en lång och utdragen process som sträckt sig över flera år
hundraden. Influenser från en tidig kristenhet kan skönjas långt 
tillbaka i järnåldern. Spåren efter en tidig kristen påverkan är av 
olika karaktär och mer eller mindre direkt knutna till kristna hand
lingar. En sådan tidig påverkan kan tydligt ses i gravskicket utan 
att människorna därmed kan betraktas som kristna. Begravning
arna gjordes fortfarande på de gamla, traditionella gravfälten. Upp
täckten av förhistoriska kulthus har, tillsammans med diskussio
nen kring hallens betydelse under den senare järnåldern, pekat på 
en successiv förändring av de rituella rummen. Den kända, och lätt 
identifierbara, strukturen av hur en kyrka ska se ut har förmodli
gen inte uppstått med en gång. En stor variation har präglat de för
sta kristna kultbyggnaderna. I den fullt utvecklade kristna kult
platsen har den förhistoriska kultbyggnaden, samlingslokalen och 
begravningsplatsen fogats samman till en enhet (Anglert 2006c).

De konkreta arkeologiska spåren efter en tidig kristenhet kan 
därmed vara svåra att upptäcka. Det kan heller inte förväntas att 
den nya religionen framträdde som ett enhetligt uttryck i den ma
teriella kulturen. En anpassning till den äldre kulten och ett sö
kande efter nya former skapade variation och mångfald. En möjlig 
väg att spåra en tidig kristenhet ligger i att vidga perspektiven, 
både rumsligt och kronologiskt. Genom att studera ett större land- 
skapsutsnitt kan ett sammanhang för de enskilda platserna fång
as. Härmed skapas förutsättningar för en förståelse av ett områdes 
utveckling. Omstruktureringar och ändrade strategier i landska
pet har även lett till att de kosmologiska rummen knutna till kul
ten har förändrats1. Den tidiga kristenheten framstår som en del 
av en uttalad strategi. I ett landskap präglat av dynamik kan nya 
influenser förmodas ha tagits upp tidigare än i områden av mer 
stabil karaktär. Ett reproducerande samhälle har inte varit lika 
öppet för eller benäget till förändringar. I detta avseende har na
turligtvis områdets betydelse och ”centralitet” spelat en stor roll.

Vid undersökningarna längs Västkustbanan i Skåne framkom 
några lämningar, utifrån vilka en diskussion kring nedslag av en 
tidig kristenhet kan föras (fig. 20). Det handlar både om fynd och 
byggnader som i sig kan diskuteras utifrån ett kristet inflytande, 
men framför allt om det sammanhang som dessa lämningar var 
en del utav.

HÄLJARP OCH SÄRSLÖV
Vid de arkeologiska undersökningarna i Häljarp prospekterades 
större ytor än vad som slutligen exploaterades. Vissa områden

1 (Anglert m.fl., 
denna volym)
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Figur 20.

Området kring 

Häljarp och 

SÄRSLÖV OCH DE 

PLATSER SOM BE

HANDLAS I TEXTEN 

MARKERADE PÅ

Skånska rekogno-

SCERINGSK ARTAN.

2 (Andersson, Kriig 
8c Thomasson
1998:45)

blev därmed bara delvis och översiktligt undersökta, bland annat 
ett antal gropar. I en av dessa gjordes ett ovanligt fynd av ett 
bronsfat (fig. 21). Liknande har framför allt påträffats i gravar 
och urbana miljöer. Bronsfatet låg i botten av gropen i lager som 
hade bildats i vatten2. Dessa lager undersöktes grovt och några 
övriga fynd, om det fanns, tillvaratogs inte. Gropen bedömdes ha 
stått öppen en längre tid innan igenfyllningen påbörjades. De 
ovanliggande fyllnadslagren innehöll flera statusfynd bland annat 
fyra bokbeslag, ett cirkelrunt silverbeslag, blyplomb (klädes
plomb) och ett tidigmedeltida mynt. Fynden antyder en igenfyll- 
ning eller utjämning under 1100-talets slut eller början av 1200- 
talet.

Någon tolkning av gropen presenterades inte i förundersök
ningsrapporten då man förväntades komma tillbaka för vidare 
undersökning. Gropens form och utseende har stora likheter med 
ett grophus, men med tanke på de vattensjuka lagren och de topo
grafiska omständigheterna kan denna tolkning ifrågasättas. Av
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« Figur 21. 

Bronsfatet från 

Häljarp.

Figur 22.

De gårdar som

UNDERSÖKTES I

Häljarp.

3 (Schiffer 1972; 
1987; Kobyliński 8c 
Moszczyńsky 
1992:116)
4 (Kriig 8c 
Thomasson 1999)

dokumentationen framgår även att inga lager, och därmed inga 
fynd, var primärdepositioner. Igenfyllningen av gropen kan tol
kas som ett resultat av ett deponeringsmonster till följd av normal 
avfallshantering och kulturlagerbildning3. För kulturlagerbild- 
ningen ligger sammanhanget alltså utanför själva gropen.

Strax söder om gropen undersöktes ett långhus som daterats 
till perioden 1000-1100-talet4. Långhuset kan karaktäriseras 
som en övergångsform mellan ett vikingatida och ett medeltida 
byggnadsskick. Huset, som mätte 26 m i längd, var treskeppigt 
med i stort sett raka väggar. Utanför själva väggkonstruktionen 
har stöttor för en utskjutande takkonstruktion löpt. Gavlarna var 
raka och ingångar fanns i de båda östra facken, två i söder och en 
i norr. Mot den östra gaveln har det funnits en liten tillbyggnad 
och i väster har huset varit ihopbyggt med en annan byggnad i 
nord-sydlig riktning. Till gårdskomplexet hörde även ett fyrstolps- 
hus. Gården har varit omgiven av rännor eller diken. Ytterligare 
en gård har legat knappt 100 m längre österut. Denna gårds bo
ningshus var en enskeppig byggnad av ”trelleborgs-typ” (fig. 22).

Mellan de båda gårdarna fanns ett område som begränsades 
av kraftiga, 1 m breda, rännor. De har förmodligen format en
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rätvinklig fyrkant. Endast den södra sidan, vilken mätte 20 m, 
undersöktes i sin fulla utsträckning. Orienteringen av rännorna 
överensstämde väl med husen, varför de båda gårdarna och det 
inhägnade området troligtvis ska ses i ett sammanhang. Någon 
gårdstomt har det dock knappast varit med tanke på områdets 
bredd. Samtliga strukturer tycks ha förlorat sin funktion under 
senare halvan av 1100-talet.

I Särslöv undersöktes en komplex gårdsanläggning. Gården 
hade bestått av ett flertal byggnader, som tillsammans tycks ha 
bildat en strukturerad, väl sammanhållen enhet (fig. 23). Date
ringarna av byggnaderna sammanfaller väl i tid, och strukturen 
hos komplexet talar för en samtidig planläggning av gården. I var
je fall tycks byggnaderna ha varit delar av en och samma gårds
struktur. Centralt mellan byggnaderna har det legat en brunn. 
Samtliga byggnader och brunnen har daterats till den senare halv
an av 1000-talet5. Gården förefaller ha begränsats i söder av en

Figur 23.
Den gård som

UNDERSÖKTES I 

Särslöv

5 (Kriig 8c 
Thomasson 1999)
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6 (Thomasson 
2005:51; jfr 
Häljarp)
7 (Engberg 1992)

ränna och en stolprad. I övriga väderstreck saknades begräns
ningar.

Den vikingatida gården i Skåne karaktäriserades av ett löst 
grupperat antal byggnader, ofta med två mot varandra liggande, 
och parallellt orienterade, treskeppiga byggnader6. Under tidig 
medeltid har gården bestått av ett begränsat antal, till ytan min
dre byggnader, utan någon tydlig planläggning och gårdsplats7. 
Regionala variationer och traditioner har varit betydande. Under 
högmedeltid, i vissa fall tidigare, var byggnaderna ofta samman
kopplade, vilket utvecklades till gårdar bestående av flera längor 
kring en gårdsplats. Gården i Särslöv hör kronologiskt till den ti
diga medeltiden, men avviker genom antalet byggnader och till 
viss del även byggnadstekniskt.

En av byggnaderna har haft en ovanlig planform och avvikan
de arkitektur i förhållande till det gängse byggnadsskicket (fig. 
24). Det har inte varit ett vanligt långhus, utan har bestått av två,

Figur 24.

En av byggnader

na i Särslöv
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eller möjligen tre, rum med olika bredd. Den västra delen tolkades 
som ett ca 6 m långt, treskeppigt rum med en nedgrävd förråds- 
grop. Rummet öster om har haft en annan karaktär. Det nästan 
kvadratiska rummet har haft en takbärande väggkonstruktion 
med jordgrävda stolpar. Den yttre stolpraden har burit upp ett ut
skjutande tak eller en svalgång. Denna del av huset har alltså haft 
en annan takresning eller en ovanvåning. Längst i öster har det 
funnits en liten tillbyggnad. Redan i undersökningsskedet speku
lerades det kring byggnadens funktion utifrån den avvikande 
grundplanen och likheter med en kristen kyrka8. Några ytterliga
re indikationer på ett kristet sammanhang framkom dock inte på 
platsen.

TORPNAMN OCH OMORGANISATIONER 
AV LANDSKAPET
Bebyggelser med torpnamn har länge varit ett forskningsområde 
inom flera historiska discipliner, utan att någon enhetlig uppfatt
ning har presenterats. Ortnamnsforskningen menar att torpnam
nen har använts sedan vikingatid och framåt9. Torpnamnen anses 
ha kommit till Danmark söderifrån genom en förbindelse med 
den kontinentalgermanska namngruppen på -dorf. Från Dan
mark har de sedan successivt spridits i Sydskandinavien och i öst
ra England, varför de måste ha haft en tillkomsttid som börjat 
före erövringen av England. Som ortnamnelement har dock en 
förändring av betydelsen skett över tid. Historiker och namnfors
kare har hävdat att den ursprungliga betydelsen på nordiskt om
råde var avgärda enhet, det vill säga en bebyggelse som har sam
band med en moderbebyggelse eller adelby. Denna tolkning grun
dar sig främst på de äldsta lagtexterna från 1200-talet, exempelvis 
Jyske lov. Andelen personnamn som prefix anses även stödja den
na tolkning. Arkeologiskt har emellertid flera platser med detta 
namnelement kunnat föras längre tillbaka än till vikingatiden, 
vilket ger en datering av bosättningen, men därmed inte med 
självklarhet namnet. Den generella uppfattningen är att bebyggel
ser med torpnamn inte kan betraktas som en enhetlig grupp. För
modligen ska varje plats och namn ses i sitt sammanhang, både 
rumsligt och kronologiskt, om en ökad förståelse ska kunna nås.

I Skåne förekommer ett fåtal platser med namnsamhörighet 
där den ena platsen har fått tillägget torp till namnet. Det gäller 
exempelvis Baldringe/Baldringetorp, Vanstad/Vanstadtorp och 
Virke/Virketorp. I Baldringe och Baldringetorp har det under 
medeltiden funnits huvudgårdar på respektive platser10. Under 
medeltiden överförs båda gårdarna i kyrklig ägo, varefter kyrkan

8 (Kriig & 
Thomasson 1999)
9 (för en kortfattad 
forskningshistorik 
se Lerche Nielsen 
2003)
10 (Billberg 1989; 
Anglert 1989)
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11 (SOL:28)
12 (Hald
1965:120ff; Pors
mose 1988:226ff)
13 (Angiert 
1995:48f; 2003; 
2006a; 2006b)
14 (Hermanson 
2000)

15 (Anglert 2003)

blir den dominerande jordägaren i hela socknen. Arkeologiska 
undersökningar antyder att de båda bebyggelserna har etablerats 
ungefär samtidigt på respektive platser. Namnformen -inge kan 
dock peka på ett äldre bosättningsområde". Även i Vanstad och 
Vanstadtorp respektive Virke och Virketorp har det funnits med
eltida gods med eventuella huvudgårdar. Relationen mellan be
byggelserna med primära respektive sekundära namn är oklar. 
Exemplen visar inte på någon tydlig uppdelning eller statusskill
nad mellan moderbebyggelse och avgärda enhet. Utifrån ett kyrk
ligt perspektiv förelåg dock en skillnad, åtminstone i samband 
med sockenbildningen, då bebyggelserna med primära namn blev 
sockencentra.

De äldre torpnamnen har inte någon jämn spridning i land
skapet. De förekommer framför allt i de redan etablerade bygder
na och har därmed tolkats som en inre kolonisation eller expansi
on under vikingatid och tidig medeltid12. En alternativ, eller kom
pletterande, tolkning menar att vissa torpnamn kan ses i ljuset av 
en omorganisering av landskapet13. Etablerandet av en ny sam
hällsorganisation under täckmantel av en ny kungamakt medför
de att jordägandet förändrades. Makten fördelades bland samhäl
lets övre skikt och legitimerades i relationen till kungamakten, 
vilken har beskrivits som en ”social arena”14. Omgestaltningen av 
landskapet innebar att tidigare allmänningsjord och konfiskerade 
egendomar kunde fördelas bland vänner och allierade. Detta kun
de ta sig många olika uttryck i landskapet. Omvandlingen av den 
äldre domänen i Uppåkra och Lunds etablerande innebar att 
många torpbebyggelser etablerades, antingen som rena nyetable
ringar eller så fick äldre bebyggelser nya ägare och nytt namn15. 
Kungalevet Arvelund lokaliserades vid kanten av en allmänning 
där flera torpbebyggelser etablerades. Kring ett äldre centralom
råde i Vemmenhög uppstod flera torpbebyggelser manifesterade 
genom runstenar, huvudgårdar och kyrkor.

Om vi nu återvänder till de båda platserna Häljarp och Särs- 
löv längs Västkustbanan finner vi även en dialektik mellan de 
gamla bebyggelserna och de nya torpbebyggelserna (fig. 25). 
Namnet Häljarp är sammansatt av mansnamnet Helge och torp. 
Undersökningarna visade på ett äldre bebyggelseläge på Ottotof- 
terna strax sydost om den medeltida byn. Lämningarna daterades 
till vendeltid och vikingatid. Under sen vikingatid eller tidig med
eltid flyttade bebyggelsen till läget för den medeltida byn. Möjli
gen har namngivningen eller namnförändringen av bebyggelsen 
skett vid detta tillfälle, men att kunna knyta en immateriell för
ändring till en materiell är inte givet. Ortnamnsforskningens da
teringar av torpnamnen överensstämmer emellertid tämligen väl
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med den konstaterade fysiska förändringen. Under den senare de
len av 1100-talet omstruktureras bebyggelsen på nytt, vilket för
modligen hänger samman med sockenbildningen. Sockenkyrkan 
i Tofta dateras, liksom många andra kyrkor i området, till den se
nare delen av 1100-talet. Byar med efterleden -tofta är få i Skåne, 
och i de mest utpräglade bybygderna återfinns endast fem byar. I 
det här fallet saknas förled, vilket kan tolkas som att platsen, el
ler snarare namnet, har intagit en särställning och någon precise
ring var inte nödvändig. Inom ortnamnsforskningen dateras de 
till ungefär samma period som de äldsta torpnamnen.

Avståndet mellan de båda närliggande byarna Häljarp och 
Tofta är endast ca 600 m, varför det bör ha funnits en tydlig rela
tion mellan de båda platserna. Båda byarna ligger i ett rikt forn- 
lämningslandskap som har dominerats av ett stort antal gravhö
gar. Området har alltså utnyttjats intensivt långt tillbaka i tiden. 
För den aktuella perioden vikingatid och tidig medeltid är dock 
kunskapsläget för Tofta by dåligt, varför en jämförelse mellan by
arna inte är möjlig. I Häljarp kan resultaten från de arkeologiska 
undersökningarna kompletteras med ett skattfynd från 800-talet. 
Skatten bestod av smycken samt ett 30-tal karolingiska mynt. 
Längs med Saxån har det under vikingatid och tidig medeltid fun
nits bebyggelser av tämligen speciella karaktärer. Hur Tofta by 
gestaltat sig under motsvarande period går inte att säga, men un
der högmedeltid framstår byn som betydande då den blir socken
centrum. I de äldsta kamerala uppgifterna framträder även byn 
som den största med flest antal gårdar. Under 1600-talet har flera 
av de större gårdarna varit kanikhemman, det vill säga legat un
der domkyrkan i Lund.

Utifrån den rumsliga närheten mellan byarna har det föresla
gits att byarna har haft ett gemensamt ursprung16. Ett starkt indi
cium för detta är den sekundärt uppodlade Gatevången mellan de 
båda byarna, vilken tidigare har utgjort en gemensam bygata eller 
”forte”17.

Ortnamnet Särslöv är sammansatt av ett ledat personnamn av 
sio, ”sjö”, och harjaR med betydelsen ”härförare, krigare”18. Efter- 
ledet -löv har betydelsen ”överlåtet eller efterlämnat gods” och an
ses tillhöra en äldre grupp av ortnamn från järnåldern. Den under
sökta gården har legat ca 200 m söder om den medeltida byn. I an
slutning till bebyggelsen vid ett vad över Välabäcken har det stått 
en runsten med inskriptionen Sigismund satte denna stenen efter 
Itaker fader sin (Dagstorp RAÄ 9; DR tolkar faderns namn som 
KlakR). Gården har övergivits eller flyttats under 1100-talet i sam
band med att bebyggelsen etablerades på den historiskt kända by
tomten. Strax nordväst om denna gård har ett 30-tal vikingatida

16 (Schmidt Sabo 
2005a:167f)
17 (se även Dahl 
1989:104)
18 (Karlsson 
2005:28f)
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Figur 25. 

Ortnamnen runt 

Häljarp och 

Särslöv.

19 (Karsten 1999)
20 (Nilsson 1843; 
runstenen är inte 
registrerad i DR)

byggnader, både långhus och grophus, med brunnar och rännor 
konstaterats19. Lämningarna undersöktes inte. Några hundratal 
meter längre västerut längs Välabäcken har en äldre bebyggelse 
från folkvandringstid-vikingatid undersökts. Denna undersök
ning berörde sju gårdslägen.

Särslöv ligger mitt emellan de båda kyrkbyarna Dagstorp och 
Södervidinge. Byn kom att delas mellan de båda socknarna, och 
avståndet till respektive sockencentrum är endast 600-700 m. I 
ett lokalt perspektiv är relationen till Dagstorp den mest intres
santa. De båda byarnas jordar har legat i ägoblandning, vilket ta
lar för ett gemensamt ursprung i en större egendom. Utifrån ort
namnen framstår Särslöv som namnet på denna egendom. I 
Dagstorp lär det även funnits en runsten, vilken beskrevs av Sven 
Nilsson20. Den har varit placerad i en inhägnad och den presente
rade tolkningen av inskriptionen löd Hals auk s...n rister steina
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« Figur 26. 

Dagstorps kyrka
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SKAPET.

21 (DD 2 r 2:185, 
186)
22 (Rep. nr 3644)
23 (Eriksson 1943; 
Hald 1965:120«; 
Porsmose
1981:451f)

thisi aftir Husa filaga sin (Hals och NN reste denna sten efter 
Husa deras fälle [kompanjon]). De båda runstenarna i Särslöv 
och Dagstorp har uppenbarligen manifesterat två större gårdar el
ler egendomar. Runstenarna uttrycker emellertid två helt olika 
stenresarmönster. På Särslövsstenen omtalas att stenen är rest av 
en son över sin far, medan Dagstorpsstenen förmedlar en relation 
mellan två kompanjoner. I Särslöv har det alltså rört sig om en 
släktrelaterad förbindelse mellan resare och ihågkommen, medan 
minnesmärket i Dagstorp har byggt på andra relationer. De olika 
relationerna, som runstenarna speglar, bör ha haft en grund i 
motsatta strukturer eller olika intressen, och kan därmed tolkas 
som ett uttryck för skilda strategier. Två tydliga anspråk på domi
nans i en och samma bebyggelse, Särslöv, har lett fram till en 
splittring, varmed Dagstorp som en egen namnenhet uppstått. Ef
terhand har Dagstorp fått en dominerande ställning, säkerligen 
på bekostnad av Särslöv, och blivit sockencentrum under senare 
delen av 1100-talet (fig. 26). Särslöv tycks genom sin delade sock
entillhörighet ha haft en äldre relation till Södervidinge. Från två 
håll kommande intressen har förmodligen bidragit till att byn 
över huvud taget har överlevt som namnenhet, att byn kom att de
las mellan två socknar samt att de delar av byn som kom att till
höra Dagstorps socken låg i ägoblandning med kyrkbyn.

Strax norr om Dagstorp ligger ytterligare en torpbebyggelse 
inom socknen. Huvudstorp omtalas redan 125621. På 1300-talet 
har här funnits en huvudgård då Matheus Laurencii skriver sig 
till platsen22. Några arkeologiska undersökningar har inte företa
gits i byn, varför det inte är möjligt att uttala något om bebyggel
sens ålder och betydelse.

Mot bakgrund av vad som har beskrivits ovan är det svårt att 
hålla fast vid den traditionella tolkningen av de äldre torpbebyg
gelserna. Både historiker och ortnamnsforskare har menat att 
torpen ska betraktas som en utflyttning från en äldre bebyggelse 
eller som en kolonisation av tidigare outnyttjat land23. Som av
gärda enhet har de betraktats som mindre betydelsefulla än mo
derbebyggelsen. Dessa tolkningar vilar i hög grad på lagtexter 
från 1200-talet, framför allt Jyske lov. Utifrån exemplen ovan 
framträder ingen tydlig rangskillnad mellan torpen och annan 
bebyggelse. Andelen storgårdar knutna till torpnamn framstår 
som mycket hög. Torpnamnen behöver inte heller med nödvän
dighet kopplas till åldern på bebyggelsen, utan de ska snarare ses 
som två skilda parametrar. Genom att sätta in bebyggelserna 
med torpnamn i ett kronologiskt och rumsligt sammanhang kan 
torpnamnen ses som en aktiv del i en omvandling av landska
pet.
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Inom dansk ortnamnsforskning har under senare tid fram
förts tolkningar som pekar i samma riktning. Michael Lerche 
Nielsen har pekat på sambandet mellan torpnamn och storgår
dar24. Relationen till sockenbildningen och ett äldre skikt av 
gårdskyrkor poängteras. Han menar att efterledet -torp beteck
nar en ’lantgård’ och i kombination med den äldre tolkningen av 
torpen som en ”utflyttarbebyggelse” framkastar han definitionen: 
”en selvejergård, anlagt på nykoloniseret jord eller på eksisteren
de landsbys udmark”. Merparten av de danska torpnamnen anser 
han ha tillkommit på 1100-talet med en begränsad etablering i fö
regående århundrade(n)25. En annan aspekt på torpnamnen häng
er samman med den nedsättande betydelse som torpen framträ
der med i de litterära källorna under slutet av högmedeltiden. I 
den svenska Konungastyrelsen från 1330-talet betecknar ”thor- 
para åthäue” motsatsen till ”höuisk åthäue”26. Denna nedsättan
de användning av det fornsvenska thorpare är en parallell till den 
medelhögtyska epikens dörper. Redan i den norska kungaspe- 
geln, Konungs skuggsjå, från 1250-talet eller omkring 1260, 
framträder denna motsättning (Lorparaskapr = uhøverska)27. 
Troligtvis är det denna syn som har slagit igenom redan i lagtex
terna från 1200-talet. Således tycks en genomgripande föränd
ring av konceptet torp/torpare ha skett under denna tid, vilket 
även kan relateras till de fysiska lämningarna. Samtidigt är det 
viktigt att skilja mellan torp som namn, som bebyggelsekategori 
och som en social kategorisering av människor.

CENTRALOMRÅDET VIDINGE
I det följande görs ett anslag att se Häljarp och Särslöv som en del 
av ett större sammanhang. Denna översikt blir av förklarliga skäl 
endast en ytlig betraktelse utifrån artikelns problemställningar. 
Området kring Häljarp, men framför allt kring Särslöv, har under 
hela järnåldern varit ett centralområde28. Områdets betydelse går 
emellertid längre tillbaka än så, och kan följas genom bronsål
derns höglandskap tillbaka till neolitikum och den stora palissad- 
anläggning som legat vid Dösjebro29. Kommunikativt har områ
det spelat en avgörande roll för rörelserna i den västra delen av 
Skåne. Flera färdvägar har strålat samman vid broarna och vaden 
över åarna i området.

Området mellan Särslöv och det norr om liggande Håstenslöv, 
en sträcka på 4-5 km, kan beskrivas som ett speciellt område ur 
både topografiska och bebyggelsemässiga sammanhang. Land
skapet i sig har innehållit många referenspunkter som höjder och 
vattendrag. Dessa har i sin tur förstärkts och manifesterats genom

24 (Lerche Nielsen 
2001:196; 2003: 
189)
25 (Lerche Nielsen 
2001:191)
26 (BuEd 1964:44; 
Moberg 1984:136)
27 (Moberg 
1984:13, 136)
28 (Carlie 2005)
29 (Andersson 8c 
Svensson 1999: 
306ff; Svensson 
2002)
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Figur 27.

Centralområdet

Vidinge.

1(1 (Isaksson 
1980:173)
31 (Callmer 
2001:118)

ett handlingsmönster. Olika fenomen, som gravar och bebyggel
se, har relaterats till de topografiska förutsättningarna både men
talt och funktionellt. Med utgångspunkt i de historiska byarna 
följer här en beskrivning av några aspekter på landskapet (fig. 
27).

Norrvidinge och Södervidinge har en namnsamhörighet och 
bör ha ett gemensamt ursprung. Vidinge har tolkats som ett in- 
byggarnamn vitingar som utgått från två ömsesidiga sjönamn där 
’vit’ syftar tillbaka på dåvarande växtlighet30. Ur ett skånskt per
spektiv kan jämförelser göras med ortnamnet Heddinge och in- 
byggarnamnet heddingar. Detta område har tolkats som en äldre 
järnåldersdomän31.1 det längre norrut liggande Småland hittar vi 
de båda häraderna Norrvidinge och Uppvidinge, vilka förmodli
gen utgjort delar av ett större, gemensamt territorium. Diskussio
nen kring mgenamnen och hur de ska tolkas har emellertid varit 
tudelad. Den ovan presenterade tolkningen av namnen som haft



stort genomslag, framför allt på svenskt område, betonar betydel
sen av inbyggarbeteckning32. Från att ursprungligen ha varit be
nämningen på människorna inom ett område har det sedan om
vandlats till ett platsnamn. Denna tolkning har ifrågasatts genom 
hävdandet att merparten av inge namnen förefaller ha skapats di
rekt som platsnamn33.

Omkring Norrvidinge och Södervidinge finns ett stort antal 
gravar registrerade och en del av dessa är undersökta. Möjligen 
rör det sig om ett stort sammanhängande gravfält. Norr om Norr
vidinge har ett flertal skelettgravar undersökts med dateringarna 
som sträckte sig fram i 1000-talet34. Flera av gravarna utmärkte 
sig på olika sätt. Vagnkorgsbegravning förekommer, liksom gra
var med exklusiva textilier och hängsmycke i så kallad Terslev- 
stil.

Norrvidinges medeltida stenkyrka har haft en föregångare, 
vilket avslöjas av återanvända, snidade stavplankor. En dendro- 
kronologisk analys av plankorna har gett en datering till 1080-ta- 
let35. Den medeltida stenkyrkan från 1100-talet har eventuellt 
haft ett runt västtorn36. Södervidinges medeltida kyrka är dåligt 
känd, men kan dateras till senast omkring mitten av 1100-talet 
utifrån dopfunten som Mårten Stenmästare har gjort.

I Gissleberga, där byn är delad mellan socknarna Norrvidinge 
och Norra Skrävlinge, finns indikationer på en kyrka eller ett ka
pell. Ett tveksamt dokument från medeltiden (år 1262) omtalar 
ecclesia Gislebyergh37. I Palteboken från 1510-talet omnämns en 
Capelsager i Gissleberga, men även i det närliggande Håstens- 
löv38. Hur dessa och liknande uppgifter ska tolkas är emellertid 
oklart. En annan typ av indikationer på försvunna kyrkobyggna
der kan hämtas från lokala traditioner. Från byn Kvärlöv i Anne- 
lövs socken finns en tradition som nedskrevs 1755, vilken omtalar 
att ”denna By äfven ock i fordna tider haft sin egen lilla kyrka, 
b war af rudera ännu finnas nordwäst i By en”39. Av intresse i sam
manhanget är att byn Kvärlöv på 1600-talet var delad mellan 
socknarna Annelöv och Saxtorp40. I Tostarp, Stora Harrie sock
en, omtalar prästrelationerna från 1690 förekomsten av ett äldre 
”kloster” med kyrkogård41. Enligt en tradition från 1700-talet 
har det funnits en kyrkobyggnad eller kapell i Ålstorp, Västra Ka- 
raby socken. Kapellet nämns i två dokument från 158942. Denna 
kyrka har även undersökts arkeologiskt på 1970-talet43.

Det fanns ett omfattande kyrkligt jordägande i området under 
medeltiden. År 1256 donerade ärkebiskopen Jakob Erlandsson 
gods i Huvudstorp, Dagstorp, Norrvidinge, Särslöv och en kvarn 
i Trä till underhållet av fattiga peblingar vid Lunds domkyrka44. 
Troligtvis har det varit egendomar knutna till ärkesätet, och inte

32 (t.ex. Stahle 
1946)
33 (Jørgensen 2004)
34 (Svanberg 
2003:284ff)
35 (Bartholin 
1989:212)
36 (Karlsson 
1998:108)
37 (AnnDan 153)
38 (Pb:265, 270)
39 (Wessman 
1755:37)
40 (Isaksson 
1980:43)
41 (PR 1690:87)
42 (Kane. Br. 18/3 
1589)
43 (Sundnér 1973: 
42; 1981:25ff)
44 (DD 2r 2 nr 
185, 186)
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49 (Lagetbring 
1744-48:2881; 
Sjöborg 1824:1961; 
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33ff, 1951:17ff; se 
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1998c:139)
50 (Stjerna 1909; 
Larsson, denna 
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personliga, eftersom egendomarna har ingått i den från senmedel
tiden kända godsmassan under ärkebiskopen. Av ärkebiskopliga 
län, det vill säga egendomar direkt under Lundagårds administra
tion eller under något av de större förvaltningscentra, kan näm
nas Norrvidinge län, Södervidinge län, Dagstorps län, Gissleber- 
ga län, Rönneberga län, Annelövs län och Östra Karaby län45. Det 
rör sig om medelstora eller något mindre län. Av speciellt intresse 
är en mindre förläning som ägde rum 1492. Detta år fick den 
okände borgaren Johan Pedersen i Lund ett lejebrev på den ärke
biskopliga gården Trä46.

Byn Träs historia, med ärkebiskoplig gård och kvarn, är föga 
känd. Ortnamnet Trä anger dock en historia som sträcker sig 
längre bakåt i tiden, men även möjliga implikationer kring plat
sens betydelse. Trä är uppenbarligen ett namn på -hög17. Förleden 
utgår från räkneordet tre, varför namnet ursprungligen var en 
förening av betydelser (syntagm) som betytt tre högar. Namnets 
koppling till gravhögar i området är uppenbar. Flera gravhögar 
finns i området och de fyra [!] Ekeshögarna har förekommit som 
en möjlig namngivningsgrund (fig. 28). Andra alternativ kan dock 
vara möjliga.

Namnet tre högar ger associationer till den marknad som hål
lits i Lund vid 1500-talets början. År 1516 hölls bevisligen mark
naden i Lund måndagen efter Kristi himmelsfärds dag48. Markna
dens ursprung har sökts i Lunds närhet. Redan Herman Chytræus 
hävdade i en skrift om märkvärdiga minnesmärken i Skåne, Hal
land och Blekinge från slutet av 1500-talet att Tre högars mark
nad uppstått vid den hedniska kultplatsen eller offerlunden, som 
var ursprunget till staden Lund. Chytræus beskrivning av tre hö
gar öster om Lund fördjupades i början av 1800-talet av histori
kern Nils Henrik Sjöborg som preciserade läget för högarna, vil
ka fortfarande var synliga vid denna tid. Ragnar Blomqvist anslöt 
sedan till denna uppfattning och menade att det fanns ett tydligt 
samband mellan marknaden och stadens uppkomst49. Han mena
de att marknaden sannolikt var äldre än staden mot bakgrund av 
dess namn som var frikopplat från själva staden och att den hade 
en rörlig marknadstermin i likhet med andra gamla årsmarkna
der. Knut Stjerna förvisade redan i början av 1900-talet Chytræus 
uppfattning till sägnernas värld och betraktade det äldsta Lund i 
första hand som ett administrativt centrum och inte som en han
delsort, vilket även styrks av senare arkeologisk forskning50.

Uppfattningen om Tre högars marknad framstår som mycket 
hypotetisk och fylld av cirkelslut. Resonemanget har även i hög 
grad präglats av en teleologisk syn där den kända staden Lund pro
jiceras bakåt i tiden. Att marknadens ursprung ska sökas i stadens
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« Figur 28. 

Ekeshögarna vid 

Trä.

51 (Andrén 
1998c:139)
52 (PRF Imr 308)
53 (Rep. nr 10108)
54 (PRF Imr 395)
55 (Nilsson 1996: 
419; Olsen 2004:4)

närmsta omgivning präglar fortfarande forskningen, och genom 
undersökningarna i Uppåkra har denna plats förts fram som ett 
alternativ för marknadens lokalisering51. Förekomsten av ett antal 
gravhögar (dock fler än tre) i kombination med platsens mycket 
speciella karaktär invid en betydelsefull kommunikationsled ut
gör bakgrunden.

Marknaderna i Lund nämns i Kristian I:s privilegiebrev för 
staden 1449. Två årsmarknader ska hållas på S:t Laurentie dag 
(10/8) och ”vor fru dagassomptionis” (15/8)52. Tre högars mark
nad omtalas dock inte specifikt. Två så nära i tid liggande mark
nader har väckt misstanke om en felskrivning, vilket anses styr
kas av senare dokument. År 1504 omtalas de marknader efter en 
reglering som fick hållas i Skåne, bl.a. ”Træhøgb mareket neest 
efftber poske” utan tydligare platslokalisering och en på ”saneti 
Laurens dagh i Lund”53. Möjligen var ”Træhøgh” en tillräcklig 
precisering. Ytterligare en reglering genomfördes 1516 varvid 
”Trcebøgis mareket, som stande skall i Lundeby mandagen nest 
epther wor Herre bemmels ffors dagh” och ”sancti Lawrens 
mareket” i Lund omtalas54. Litan någon närmare värdering av 
källorna kan man konstatera att de båda senare dokumenten re
dogör för betydande förändringar i marknadernas antal, lokalise
ring och terminer. Mellan 1504 och 1516 har antalet minskat 
från 7 till 5, marknaderna i Grevie och Luntertun har flyttats till 
den nya staden Ängelholm och marknaderna i Vä och Tommarp 
har lagts ned samtidigt som Skånemarknaden endast omtalas 
1516. Tidpunkten för Tre högars marknad har även ändrats.

Med utgångspunkt i ortnamnet Trä framstår platsen som ett 
högst troligt alternativ och en betydelsefull länk i jakten på ur
sprunget till Tre högars marknad. Marknaden har troligtvis vid 
någon obestämd tidpunkt flyttat från Träs närhet till Lund. Om
rådet kring Trä, Vidingeområdet, har haft en tydlig kommunika
tiv betydelse, har varit ett centralområde och gravhögarna har va
rit många. På den skånska rekognosceringskartan från 1812-20 
finns en hög markerad med det i sammanhanget märkliga namnet 
Påskhög, se fig. 27. Förmodligen är det ett sent namn, men skulle 
kunna knytas till en marknadstermin vid påsk.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TIDIG KRISTENHET
Kristnandet av Sydskandinavien har varit en lång och utdragen 
process, vilket den senare forskningen med eftertryck har slagit 
fast55. Utvecklingen anses ha skett dels utifrån en passiv påverkan 
och ett inflytande från ett mer eller mindre kristet Europa, dels ge
nom upprepade aktioner från enskilda eller grupper av människor.
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Man kan även se kristianiseringen som en del av en större sam
hällsomvandling, och det är troligtvis denna utveckling med för
ändrade sociala och politiska förhållanden som varit avgörande 
för själva kristnandet56.

Förändringen av gravskicket påbörjades tidigt, men skelett
gravar i väst-östlig riktning och avsaknad av gravgåvor kan knap
past ses som ett tydligt närmande till den kristna religionen. De
lar av den kristna kultens former och sociala sammanhang har ut
övat ett visst inflytande utan att kristen tro och kultpraxis har 
anammats. Den äldre kulten kontrollerades av ett övre skikt i 
samhället och efterhand fick aristokratins gårdar en allt större be
tydelse för kultens utövning. I den norröna religionen var samhäl
lets mäktigaste människor länken mellan gudarna och folket, och 
att bryta detta förhållande vid ett religionsskifte var knappast en 
framkomlig väg. Kyrkans strategi blev en anpassning till dessa 
förhållanden genom att låta denna grupp även fortsättningsvis stå 
några trappsteg närmre Gud. Genom att bygga kyrkor och ge gå
vor kunde de uppnå en position med goda religiösa förbindelser, 
och även behålla sin samhälleliga status57.

Kronologin för denna process tycks ha varierat mellan olika 
områden. De hedniska gravfälten har påverkats i olika grad av 
kristna influenser och de har varit i bruk olika länge. Fredrik 
Svanbergs analys av det vikingatida gravmaterialet för södra Sve
rige har visat på skilda begravningsritualer mellan olika bygder, 
och att mötet med den nya religionen har tagit sig olika uttryck58. 
I sydvästra Skåne har inga kristna begravningar förekommit på 
gravfälten under perioden 800-1000, men kristna influenser har 
medfört ett utbrett skelettgravskick. Han ser ett tydligt brott om
kring 1000 och en tämligen direkt övergång till att begrava på 
stora kyrkogårdar. I området finns två undersökta större kyrko
gårdar i Lund och Löddeköpinge med en äldsta datering till om
kring 1000.

En viktig roll i den hedniska kulten anses hallen ha spelat. Den 
var en del av en större gård och hade en utmärkande placering 
inom denna. Den centrala härden har inte använts till matlagning 
eller för hantverk, och fyndmaterialet skiljer sig från bostadsdelen 
i gårdens huvudbyggnad. 1 ett tidigt skede har alltså hallen varit 
förbehållen andra aktiviteter än bostad. Senare hallar har visat 
sig rymma en multifunktionalitet inkluderande en bostadsdel. 
Till vissa hallar har även hört ett tempel, ofta avgränsat som i Jär- 
restad, Skåne och Tissø, Själland59. Ett hallkomplex kan därmed 
ha bestått av bostad, representation, (samlings)sal och tempel. 
Frågan är vilka som samlats i hallen och vilka som deltagit i kul
ten? I vilken grad har hallkomplexet varit en offentlig arena?

56 (Skre 2004:236f)
57 (Skre 2004)
58 (Svanberg 
2003a: 147ff)
59 (Jørgensen 2002; 
Söderberg 2003)
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Den äldre hedniska kultens platser och byggnader är också re
lativt dåligt kända. Under senare år har emellertid arkeologiska 
undersökningar av ett fåtal kultbyggnader gjorts. För det aktuel
la området är det kultbyggnaden i Uppåkra som är intressant. 
Centralplatsen Uppåkra anses ha spelat en stor roll i sydvästra 
Skåne under större delen av järnåldern60. Man kan framför allt 
peka på den långa existensen i tid, den omfattande kulturlager- 
bildningen, den komplexa bebyggelsen och det stora, rika fynd
materialet indikerande ett betydande kontaktnät. I det här sam
manhanget står dock kultbyggnaden med sin långa funktionstid i 
centrum61. Undersökningarna av byggnaden visade på en lång 
platskontinuitet med samma byggnadskonstruktion, men frågan 
om funktionskontinuitet kunde inte belysas lika tydligt. Har det 
skett någon förändring av innehållet i byggnadens funktion? Un
der vendeltid tycks området kring byggnaden genomgått en för
ändring orsakad av en ny planläggning. I vilken grad detta påver
kat byggnadens funktion går inte att säga, men att innehållet i 
funktionen kan ha förändrats framgick av undersökningar på 
Helgö. Hallbyggnaden (hus 1) tolkades här ha fått en ändrad funk
tion i samband med nya kristna inslag62.

Har Uppåkra haft samma dominerande ställning inom kulten 
som Lund fick under den tidigaste kristianiseringsfasen? Den sto
ra, för Lunds befolkning alltför stora, kyrkogården med kyrka 
innebar en centrering till platsen under slutet av 900-talet, vilket 
möjligen även hängde samman med att Lund blev säte för en, i 
varje fall visiterande, biskop. Under det följande århundradet kom 
Lunds position som kyrklig centralort att förstärkas, framför allt 
genom upphöjandet till ärkebiskopssäte för hela Norden år 1104.

Kultens privata respektive offentliga sfärer har länge varit un
der diskussion. För de äldsta kyrkorna dyker ofta benämningen 
privatkyrka upp. Många kyrkor har tillkommit på privata initia
tiv och byggts på en större gårds tomt, och så även i sydvästra 
Skåne63. De få tidiga kyrkor som undersökts arkeologiskt har 
emellertid haft en storlek som har kunnat rymma fler människor 
än den egna gården. Samtidigt är det ytterst få kyrkor som har da
terats till före 1050. Har detta inneburit att den första kristna pe
rioden har förlitat sig till ett fåtal kyrkor med mycket stora kyrko
gårdar?

Oavsett hednisk eller kristen tycks kulten ha fungerat olika på 
olika plan i samhället. Under den studerade perioden kan man inte 
a priori förutsätta ett utvecklat hierarkiskt system. Den kristna 
kyrkan utvecklar emellertid tämligen snart efter ”religionsskiftet” 
en tydlig och heltäckande organisation utifrån ett administrativt 
ramverk kopplad till en territorialiserad diskurs. En viktig aspekt
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på den förändrade kulten hänger samman med begravningstradi- 
tioner. Det utvecklade kristna konceptet för en kultplats bestod 
av kyrka med tillhörande kyrkogård. En identifiering av de äldsta 
kyrkorna har därmed i hög grad varit avhängig förekomsten av 
”kristna” gravar inom en avgränsad kyrkogård. Omvänt har före
komsten av en ”kristen” kyrkogård förutsatt att det funnits en 
kyrkobyggnad. Problematiken har förmodligen varit mer kom
plex än så, framför allt i ett övergångsskede.

För denna studie har emellertid det lokala sammanhanget för 
kulten varit den primära frågeställningen. Den lokala storgården 
tycks ha varit ursprunget för både den ”hedniska” hallbyggnaden 
och den tidiga ”kristna” kyrkobyggnaden. Källäget är emellertid 
fortfarande tämligen skralt och frågorna många. Uppenbarligen 
har det varit stor skillnad mellan hallarna, och en utveckling över 
tid. Samtidigt kan man räkna med att hallen som byggnad och fe
nomen har skapat en tradition att efterlikna utifrån varierande lo
kala förutsättningar. Härvid kan enbart vissa delar av hallkon
ceptet ha tagits upp i det lokala sammanhanget. Den fulländade 
hallen har funnits i samhällets övre skikt där kungar och höv
dingar var representerade. Ett likartat synsätt kan även tillämpas 
på de första kyrkorna. Det dröjde säkert någon tid innan kyrko
byggnaden hittade sin form i det lokala sammanhanget. Avstån
det till det kyrkliga centrumet i Lund har också varit en faktor att 
räkna med. Kunskapen och kännedomen om den kristna liturgin 
har inledningsvis endast funnits hos ett fåtal personer och till
gången på präster har varit högst begränsad.

På enstaka platser har en tydlig platskontinuitet mellan hall
byggnader och kyrkor konstaterats. Det bästa exemplet kan häm
tas från Danmark och Jylland där arkeologiska undersökningar i 
och kring kyrkan i Lisbjerg har visat på en serie hallbyggnader 
som efterföljts av träkyrka och stenkyrka64. Samtliga dessa bygg
nader har legat centrerade på en större gårdstoft. Även den äldsta 
fasen av den tidigaste kyrkan med storkyrkogård i Lund uppvisar 
stora likheter i byggnadskonstruktionen med yngre hallbyggna
der. Koret i öster har byggts till något senare. Den senvikingatida 
hallen i Järrestad har visserligen varit större, men konstruktionen 
påminner mycket om den i Lund65.

CENTRALOMRÅDE, STRATEGI OCH LOKAL KULT
Möjligheten att identifiera en tidig kristenhet innebär ett omkull- 
kastande av under lång tid uppbyggda föreställningar kring de 
kristna uttrycken66. Att ställa upp kriterier för hur en tidig kyrka 
ska se ut är förknippat med många problem. De traditionella

64 (Jeppesen & 
Madsen 1997)
65 (Söderberg 
2005)
66 (t.ex. Dark
1995:151«)
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kriterierna utesluter exempelvis identifieringen av kristna kult- 
byggnader som mer eller mindre vanliga hus. Relationen kyrka/ 
hall och kyrkogård/gravfält kan förmodas ha varit oklar under en 
övergångsperiod. Hallen har varit separerad från gravfältet, med
an kyrkan förknippas intimt med kyrkogården. Det går inte att 
utesluta att tidiga ”kyrkor” fungerat utan kyrkogård och att en ti
dig kyrkogård inte behöver vara försedd med kyrka. Från sydskan- 
dinaviskt område finns flera gravplatser/kyrkogårdar där begrav
ningar skett före den äldsta kyrkan67. Likaså finns det exempel på 
kyrkor eller kyrkoliknande byggnader utan någon omgivande 
gravplats.

Mot denna bakgrund kan den ovanliga gårdsbyggnaden i Sär- 
slöv diskuteras. Har byggnaden varit en ”gårdskyrka”? En myck
et närbesläktad byggnad har funnits i Omgård, Jylland, utan om
givande gravar68. Den har tolkats som en kyrka eller kyrkoliknan
de byggnad utifrån grundplanen och dess lokala sammanhang 
med äldre kultplats och koppling till storgård. I båda fallen sak
nas en kristen symbolik, vilket inte behöver betyda speciellt myck
et i sammanhanget. Över huvud taget har kristna symboler och 
föremål använts sparsamt under den äldsta kristna tiden69. Samti
digt har de ofta varit personliga ägodelar. Liturgiska kärl och fö
remål, om de funnits, har säkerligen behandlats med omsorg och 
har knappast lämnats på övergivna kultplatser.

I Häljarp framkom dock några föremål som möjligen spelat en 
roll i den tidiga kristna kulten. Bronsfatet och, framför allt, bok
beslaget bör ses i en kristen kontext. Läskunnigheten har inte va
rit utbredd under den äldre medeltiden, och de böcker som före
kom var författade på latin och fanns inom den kyrkliga sfären. 
Kyrkans präster var de enda som var skolade i latin. Om boken 
tillhört en präst har det troligtvis funnits en kyrka i Häljarp. Vis
serligen är det inte långt till sockenkyrkan i grannbyn Tofta. Det 
nära läget och en gemensam bygata talar för att de båda byarna 
ursprungligen varit en enda by, som delats under tidig medeltid70. 
Och det är inte orimligt att behovet av två kyrkor uppstått vid 
omorganiseringen till två byar.

Ser man på de båda byarna i ett större landskapssammanhang 
har de ingått i eller angränsat till ett större centralområde under 
järnåldern. Vid övergången till medeltiden har området omgestal
tats och reorganiserats, vilket bland annat kom till uttryck i de 
många byarna med torpnamn. I omvandlingen till ett nytt land
skap har kristianiseringen varit en viktig ingrediens och en del av 
transformeringen av förståelsen (betydelseinskrivningen) i land
skapet. Etablerade platser kom att ingå i nya (kristna) samman
hang. Detta avspeglas tydligt i de många kyrkor som uppfördes i
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området. Flera av dessa har försvunnit redan under medeltiden, 
och förmodligen har det funnits fler som vi inte känner till. En 
förmodad kristen by- eller gårdskult i Särslöv och Häljarp passar 
bra in i ett sådant sammanhang. Själva gårdskulten kan dock för
modas vara äldre än så och har troligtvis utövats i de äldre hall
byggnaderna som varit ett viktigt inslag i bebyggelsen.

Förändringen av landskapet innebar även en om- och samman- 
flyttning av människor. Äldre boplatser försvann, medan nya ska
pades. Ett sådant exempel har påträffats på Toftbacken vid Cen
ter Syd. Elär flyttades människorna medan minnet fortlevde ge
nom platsens namn.
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I TIDER DÅ DET KÄNNS som om drastiska omvälvningar blivit 
vanliga, då medborgaren förväntas vara flexibel och då ”make 
over'’’ gjorts till populär underhållning i massmedia, kan man 
fundera på innehållet i de övergripande historiska processer som 
förändrar samhällen och sådana strategier som vi diskuterar i 
denna bok. En sådan är den organisation - och omorganisation - 
av bosättningar som vi benämner bybildningsprocessen. Under 
900-talets senare del och 1000-talets början lades stora delar av 
bebyggelsen om. Omläggningen bestod bland annat av att många 
byar anlades på lägen som är historiskt kända från senare tider, 
men också att äldre bebyggelse upphörde. Det innebar en omför
delning av platser, verksamheter och människor. Förskjutningar
na i bakomliggande synsätt, makt och ideologi förändrade det 
dagliga livet. Toftbackarna vid Marbäcken, mellan Barsebäck och 
Löddeköpinge, invid den moderna centraliteten Center Syd, utgör 
ett exempel på hur en sådan förändring sett ut på vardagsnivå. 
Här las en boplats ner runt år 1000 och invånarna har sannolikt 
flyttats (fig. 29).

Området blev aktuellt för en arkeologisk utredning i samband 
med utbyggnadsplaner för köpcentret Center Syd, strax norr om 
Löddeköpinge 1995. Utredningen omfattade ett ca 30 hektar stort 
område som till största delen bestod av en äldre våtmark. Denna 
dikades ur under 1800-talet och omvandlades till åkermark. Om
rådets norra del utgjordes emellertid av en sydsluttning där det 
påträffades ett stort antal boplatslämningar. Detta anläggningst- 
äta område kom senare att undantas från utbyggnadsplanerna 
och endast en smal remsa av sydsluttningens nedre del blev före
mål för fortsatta undersökningar. Utredningen visade att bebyg
gelselämningar finns inom stora ytor eller snarare inom hela back
en upp till landsvägen - som finns på de äldre kartorna - och om
fattar en yta på ca 12 hektar.

På såväl laga skifteskartan från 1830-talet som en äldre geo
metrisk avritning från 1700-talet omnämns undersökningsytan 
vid Marbäcken som toftbacken (fig. 30). När skifteskartan rekti- 
fierats visade sig undersökningsytan ligga inom ”Toftebacksstum- 
porna”, i det sydöstra hörnet av 1700-talets Toftbacke.

Toftåkrarna, så som de avbildas på den geometriska avrit
ningen, tyder på att det skulle ha funnits minst fyra gårdar. San
nolikt var de fler och bebyggelsen ganska stor. Resultaten antyder 
att den äldre boplatsens kärna legat nordväst om undersöknings
området, på den högsta delen av höjden.

Ordet toft har haft samma betydelse som ordet tomt. Det är 
en utpräglat nordisk bebyggelseterm som avser det område som 
varje gård i en by haft för bebyggelse. Toft som namnelement i

Figur 29. » 
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1 (Holmberg 1946; 
Pamp 1983)
2 (Holmberg 1946)
3 (Hoff 1997:86f)
4 (för vidare 
diskussion kring 
toftbegreppet se
t.ex. Schmidt Sabo 
2005a; Thomasson 
2005 och där anf. 
litt.)

platsnamn dateras till vikingatid; 800-900-talet1. Utifrån ort- 
namnsmaterialet anses toftstrukturen ha spridits från danska 
slättområden redan under järnåldern2.

Toften var en inhägnad yta kring gården. I de danska land
skapslagarna definierade toften gårdens kärna. I den medeltida 
byn avspeglade toftens storlek gårdens andel av åker och äng, vil
ka skyldigheter gården hade i det kollektiva arbetet och dess del 
av den feodala räntan. Toften avspeglade alltså både gårdens rät
tigheter och dess skyldigheter. Den var alltså inte bara en fysisk 
gårdstomt utan även ett slags juridiskt dokument synlig för var 
och en. Den hägnade toftens gränser var snarare en juridisk gräns 
än en stark fysisk gräns3. Den reglerade toften kunde tjäna som 
dokumentation av storlek och kapacitet för varje gård4.

Kanske var det den starka innebörden i begreppet ”toft” som 
gjorde att namnformen levde kvar långt efter det att bebyggelsen
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försvunnit från platsen5. De äldre boplatserna levde kvar som kol
lektiva minnen i landskapet.

TOFTBACKEN VID MARBÄCKSMOSSEN
Två ytor undersöktes varav den västra, som enbart innehöll läm
ningar från yngre stenålder, lämnas därhän i detta sammanhang. 
På den östra ytan fanns lämningar från järnålder (fig. 31).

Trots den ringa storleken på den undersökta ytan fångades en 
ganska tydlig bebyggelsestruktur. Det östra området omfattade 
delar av en vikingatida gård. På samma plats hade tidigare funnits 
en annan bebyggelse som på typologiska grunder förts till ro
mersk järnålder - folkvandringstid, det vill säga någon gång un
der perioden 200-500-talet. Den vikingatida gården bestod av ett 
öst-västligt orienterat långhus, eventuellt med en fähusdel, och ett 
grophus. I det senare påträffades vävtyngder. Norr om långhuset 
fanns också en större ugn som tolkats som bakugn (fig. 32). Med 
tanke på grophusets och bakugnens placering förefaller nordsidan

Figur 30.
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5 (t.ex. Ridder
sporre 1995)
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Figur 31.
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ÅR 2000.

6 (Stark & Mår
tensson 2001)
7 (Becker, denna 
volym)
8 (Stark 8c Mår
tensson 2001)

ha utgjort framsida och tunet. De mest välbyggda ingångarna 
fanns också på denna sida. Gårdens eldstäder och avfallsgropar 
fanns söder och öster om huset, ned mot våtmarken6. Organise
ringen av tomten närmast huset förefaller vara genomtänkt och 
praktisk. Verksamheten har bedrivits på baksidan, mot våtmar
ken.

Det undersökta huset ligger vid strandkanten, nedanför back
ens krön och förhållandevis långt från den landsväg som löpt där
uppe. Det finns stora likheter med den nästan samtida bebyggel
sen på Flädie 87. Man kan anta att den undersökta ytan även här 
representerar någon form av hantverkslokal eller arbetarbostäder. 
Gårdarnas mera ”representativa” delar kan ha funnits högre upp 
på slänten, mot vägen. I själva verket kan läget invid mossen var
ken ha varit särskilt inbjudande eller hälsosamt. Möjligen har det 
rört sig om aktiviteter utförda av ofria hantverkare eller om verk
samhet som endast utförts periodvis.

Invid det förmodade hägnet, i anslutning till en av brunnarna, 
fanns en orgelbunden grop genom vilken det hade grävts en ränna8.
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Den kan, möjligtvis, kopplas till någon form av läderhantverk eller 
garveri, något som kräver mycket vatten.

I övrigt fanns det gott om diken som härrör från det stora dik- 
ningsföretaget när våtmarken lades om till åkermark.

I undersökningsområdets östra del, ca 25 m öster om husen, 
fanns en nord-sydlig avgränsning som utgjort någon form av 
gräns, sannolikt en toftgräns. Den sträckte sig från strandkanten 
och norrut. I anslutning till denna fanns en gles stolprad med 
samma sträckning som kan ha varit en hägnad. Upp mot gränsen 
låg brunnar och grupper av härdar.

Av det sparsmakade fyndmaterialet (keramik av östersjöform- 
typ) att döma försvinner gården under 1000-talets första hälft, 
något som också styrks av den 14C datering som finns från plat
sen. Detta är något senare än boplatserna i Flädie och Bjärred, 
vilka flyttas under andra halvan av 900-talet9.

Figur 32.
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2000.

9 (Pettersson & 
Brorsson 2002; 
Becker, ovan)
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10 (Söderberg 
2000a)
11 (Söderberg 
2000a; Pettersson 
& Brorsson 2002; 
Becker, denna 
volym)
12 (Pettersson & 
Brorsson 2002:89)
13 (Pettersson 8c 
Brorsson 2002:94)
14 (Svanberg 8c 
Söderberg 1999; 
2000)

LANDSKAPET
Boplatsen vid Marbäcken bestod alltså av en vikingatida bebyg
gelse. Den hade haft en föregångare i äldre järnålder. Det fanns 
dock inget som tydde på att området varit kontinuerligt bebyggt. 
Namnet på platsen tyder på att detta sannolikt varit, eller åtmins
tone varit ett embryo till, en by med gårdstofter, som mycket väl 
kunde ha utvecklats till en medeltida by och fortlevt in i våra da
gar. Frågan i det följande är kort och gott varför bosättningen 
upphör när liknande bebyggelse i grannsocknen utvecklas till 
byar. Toftbacken illustrerar att bybildningsprocessen var kompli
cerad och långt ifrån rätlinjig.

Toftbackens läge är intressant. Den är belägen mitt mellan tre 
medeltidsbyar, Barsebäck, Löddeköpinge, Hofterup, och kan inte 
direkt sägas föregå någon specifik yngre by. Den tidigmedeltida 
bebyggelsen runt Löddeköpinge utmärks av regelbundenhet. 
Bengt Söderberg har definierat 10 vikingatida boplatser i närhe
ten av Löddeköpinge varav den vid Marbäcksmossen är en10. De 
vikingatida boplatserna ansluter, med några undantag, till det 
yngre bebyggelsemönstret och de har varit bebyggda åtminstone 
sedan 800-talet. Vi rör oss alltså i ett landskap präglat av en bo- 
sättningskontinuitet där de stora vikingatida bosättningarna 
präglas av stabilitet. Flera av bosättningarna har varit inbegripna 
i produktion utöver de egna behoven11.

Löddeköpingeområdet har rymt ett flertal centrala funktioner 
med specialiserad verksamhet och agrar produktion lokaliserad 
till ett antal bosättningar på bekvämt avstånd från Löddeköpinge 
och Borgeby. Bosättningarna förefaller att ha samlats under den 
senare delen av 700-talet och sedan flyttats vid mitten av 900-ta- 
let12. Det har föreslagits att det rör sig om ett slags landboväsen 
med ofria eller halvfria brukare13. Området kring Löddeköpinge 
och Borgeby tycks ha utgjort ett brohuvud in i landskapet, som 
”porten till Skåne” för nya sätt att organisera boplatserna, knutet 
till de grupper som kom att utgöra den danska kungamakten. 
Löddeköpinge och Borgeby har i ökande grad utgjort ett strate
giskt område från och med mitten av 900-talet. Anläggandet av 
en ringborg i Borgeby var ett manifest anspråk på överherravälde. 
Man har tolkat den som en stödjepunkt för vidare expansion14.

Toftbacken vid Marbäcksmossen ligger också invid ett områ
de med ett flertal små byar, bestående av en handfull gårdar och 
med den gemensamma namnformen -torp som efterled. Som ett 
pärlband ligger dessa torpbyar i Västra Karabys sockens västra 
utkant, Ålstorp, Henkelstorp, Björnstorp och Håkanstorp. Det 
har även funnits en nu försvunnen torpby, Jonstorp, vars ägor 
delades mellan Västra Karaby och Löddeköpinge på 1600-talet
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(fig. 33). Att dessa småbyar är från vikingatid-tidig medeltid visas 
av just namnformen men också genom den arkeologiska under
sökning som utfördes invid Håkanstorp under 70-talet då man på
träffade en mängd grophus och ett par långhus från vikingatid15.

Torpbyarna ligger nordost om Toftbackarna, medan sådana 
namnformer saknas söder om Marbäcken. Att det inte finns någ
ra torpbyar söder om Marbäcken kan ses som uttryck för olika 
rumsliga organisationsformer. Mats Anglert har argumenterat 
för att vissa torpnamn kan ses i ljuset av landskapets omorganise
ring som lett till namnskifte, under tidig medeltid då tidigare 
godsliknande domäner förändrats16. Marbäcken har, åtminstone 
under en period, utgjort en gräns mellan det som Anna Lihammer 
träffande kallat det ”gamla”, respektive det "nya” landskapet17. I 
det här fallet tycks det röra sig om ett slags ”produktionsland
skap” i söder och en äldre godsdomän i norr.

Figur 33. 
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15 (Esping Bodén 
1984; Söderberg 
2000a:67)
16 (Anglert 1995: 
48f; 2003; denna 
volym)
17 (Lihammer 
2003)
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18 (jfr Becker &C 

Angiert, denna 
volym)
19 (Tuneld 1934:80)
20 (LMS 1724; LMS 
1762)
21 (Becker 2005a)
22 (Becker 2005a: 
263)
23 (Callmer 1995; 
Becker 2005a; 
Anglert, denna 
volym)

Varför försvann då boplatsen vid Marbäcken, när så många 
andra liknande i närområdet kunde leva vidare. Fenomenet med 
en avfolkning av kustområdena under vikingatid som ofta förts 
fram som ett markant bebyggelserelaterat fenomen under slutet 
av 900-talet18 stämmer på denna plats dåligt, då avståndet till ha
vet är tämligen långt och det finns byar i närheten som ligger be
tydligt närmare havet men som ändå funnits kvar, t.ex. Barsebäck 
och Lundåkra.

Platsen för toftbebyggelsens vid Marbäcken ligger inom Barse
bäcks sockens gränser som också utgör bygräns för Barsebäcks 
by. Om man ser till formen på sockengränsen kan man ana for
men på toftbebyggelsen ägor och hur denna inkorporerats i Bar
sebäck.

Om man ser till storlekar på olika byar i detta område så är 
Barsebäcks by påfallande stor. I prästrelationerna från 1624 ang
es den bestå av 32 gårdar och 12 ”fester”19. På kartorna från 
1700-talet finns flera rader av tät bebyggelse längs bygatorna20.

Man kan jämföra med Karabys 45 och Löddeköpinges 37 går
dar. För Löddeköpinges del liksom övriga byar som ligger utmed 
Löddeåns nedre del är bygränsen också sockengräns vilket bety
der att det i dessa socknar endast finns en enda bebyggelseenhet 
eller by. Detsamma gäller för Barsebäck.

Detta gäller inte för V. Karaby som ansetts ha rymt en by med 
centrala funktioner i form av en storgård och ändå finns det inom 
socknen flera småbyar med -torp som efterled. Är det i Karabys 
fall man ska se en tidig centralmakts strävan att bryta ner en lo
kal maktutövning genom att stycka upp land och ”skapa” torpby
ar? Var kommer i så fall Barsebäck in i detta?

Boplatsen vid Marbäcken ligger alltså i ett mycket intressant - 
och svårtolkat - område. De strukturer av möjlig rumslig domi
nans som framträder i landskapets organisation är långt ifrån en
tydiga. Genom sammanställningar av arkeologiskt material från 
ett stort antal undersökningar framträder tre, övergripande, cen
tralområden i västra Skåne under perioden fram till omkring 950. 
De är Löddeköpinge/Borgeby- och Lomma/Lund/Uppåkra samt 
Dalbyområdena21 (fig. 34). Eftersom det snarare rör sig om influ
enssfärer än några renodlade geografiska områden är avgräns- 
ningarna osäkra. Gränsen mellan den södra delen av Landskrona- 
området och den norra delen av Löddeköpinge/Borgebyområdet 
är svårdragen22. Flera platser med möjliga centrala funktioner vid 
olika tider finns i området: Dagstorp, Särslöv, Häljarp, V. Kara
by23.

Från slutet av 900-talet har dock de rumsliga strukturerna för
ändrats. Det är tänkbart att omstruktureringen av Löddeköpinge/
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Borgebyområdet kommit i konflikt med de befintliga strukturerna 
i områdena norr om. Mängden bebyggelseenheter med torpnamn 
kan tas som ett uttryck för en sådan omstrukturering och inskriv
ning av nya betydelser i landskapet. Etablerandet av nya herraväl- 
desstrukturer medförde att jordägandet förändrades. Makten 
omfördelades bland samhällets övre skikt och legitimerades i re
lationen till kungamakten24. Omgestaltningen av landskapet inne
bar att tidigare allmänningsjord och konfiskerade egendomar för
delades bland vänner och allierade. Nya styrkeförhållanden och 
maktstrukturer har skapat kraft att omorganisera landskapet25. 
Omläggningen av bebyggelsen under 900-talet kanske ska ses i 
ljuset av en mer omfattande reglering av ägostrukturen vilken 
bottnar i en strävan efter intern tillägnelse av makten. Territoria- 
liseringen av landskapet var ett centralt inslag i samhällsomvand
lingen där tillgång till och ägande av jord blev allt viktigare. Det
ta var en process där territorier successivt ersatte personliga rela
tioner26.

Figur 34. 
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-4 (Hermanson 
2000)

25 (Anglert m.fl., 
denna volym)
26 (Lindkvist 
1988a; Anglert 
1995:99ff)
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27 (Schmidt Sabo 
2001:82ff)
28 (Dahl 1942:10ff) 
211 (Becker, denna 
volym)

Detta kunde ta sig många olika uttryck i landskapet. Om
vandlingen av äldre domäner innebar exempelvis att torpbebyg
gelser etablerades, antingen som rena nyetableringar eller så fick 
äldre bebyggelser nya ägare, nytt namn och nya betydelser. Det 
skapades en ny typ av ”politiskt” landskap med flera möjliga ”cen
tralområden”.

En om- och sammanflyttning av människor och en förtätad 
bebyggelse var också ett uttryck för den process vi kallar urbani
sering. Bybildningen har under senare år i allt högre grad kopp
lats samman med urbaniseringen27. Bybildningen har varit kom
plex och påverkats av en mängd faktorer. Skillnader mellan olika 
områden vad gäller byarnas antal och storlek har ofta förklarats 
med olikartade agrara förutsättningar. Andra betonade olikarta
de sociala förutsättningar28.

En social strategi kan vara att bygga vidare på äldre struktu
rer i landskapet. Olika element kunde återanvändas både aktivt 
och passivt. Betydelseinnehållet kunde förändras både med eller 
utan några strukturella förändringar. Å andra sidan kunde för
ändringar vara mera drastiska, vilka drivna till sin spets innebar 
förstörelse eller som i fallet med Toftbacken vid Marbäcksmos- 
sen, övergivande.

Processen var komplex och inte likformig; det har inte rört sig 
om en strategi som kunnat rullas ut som en filt över landskapet. 
Dateringarna från Marbäcksmossen ger oss en relativ kronologi 
och en insikt i förloppet. På denna plats las bebyggelsen ned runt 
år 1000.

Vad fick då invånarna att flytta? Förvisso förändrades ägo
strukturerna, men krävs det inte konsensus? Men ”halvfria” hant
verkare har kanske inte haft så mycket att säga till om?

Lämningarna på Toftbacken tycks ha utgjort de ”bakre de
larna” av en gård. I likhet med exemplen från Bjärred29 tycks de 
ha utgjort ett produktionsområde. Verksamheten - och de som 
utövade den - tycks ha hållits avskild från de övriga bostäderna. 
Det finns också likheter med exemplen från Bjärred genom av- 
gränsningar och toftindelning. Behovet att särskilja aktiviteter 
kan ses som ett uttryck för en allt mer individualiserad ekonomi.

I en allt mer utvecklad rumslig diskurs där rättigheter och 
skyldigheter knöts till utsnitt av landskapet knöts samtidigt män
niskor till jorden. Ofria och halvfria har tillhört tofterna, inte 
tvärtom. Slavdriften/träldomen var en institutionaliserad förete
else under 800-900-talen i Sydskandinavien. Även om detta för
ändrades i riktning mot ett landboväsen ingick människorna i 
jordägarens ”kapital”. När tofterna flyttades har människorna 
följt med.
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I den följande artikeln diskuteras olika sätt att tillgodogöra sig 
och kontrollera landskapet runt Ystad under perioden från vår 
tideräknings början fram till början av 1000-talet. Staden Ystad, 
som grundades på 1200-talet är bara det yngsta uttryckete för en 
lång rad anspråk på att råda över landskapet.
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LANDSKAP KAN ORDNAS och beskrivas på många sätt; ut
ifrån topografi, natur, historia, kultur och näring. Skåne kan in
delas på flera sätt, några av dem tydliga medan andra, som är 
kopplade till människors upplevelse, är mera dolda. Går det att 
utifrån arkeologiskt material från västra och norra Ystadområdet 
ana hur landskapets invånare i flydda tider förhöll sig till sin om
givning? Kan man avläsa och diskutera sociala gemenskaper och 
skillnader i landskapet?

Intresset för Ystadsområdets historia har varit stort. I sam
band med ”Projekt Medeltidsstaden” (1976-1984) gjordes i någ
ra fall även studier av landskapet runt städerna. Ystad var ett så
dant fall där det gjordes två rapporter. Den andra rapporten be
traktar stadens framväxt och utveckling i relation till ett tänkt 
omland som omfattade den östra delen av Ljunits härad, hela 
Herrestads härad samt den västra delen av Ingelstads härad1.

Under 1980-talet genomfördes också det tvärvetenskapliga 
projektet ”Kulturlandskapet under 6000 år i södra Sverige - 
Ystadsprojektet”2 som behandlade Ljunits och Herrestads hära
der från äldsta tid till nutid. I och med att flera vetenskapsgrenar 
medverkade gavs en mångsidig belysning av områdets utveckling. 
Arkeologin var en viktig del inom projektet och presenterades 
även i två separata publikationer3.

Den inledande beskrivningen av landskapet kring Ystad tar 
utgångspunkt i de två projekten (fig. 35). Sedan 1980-talet har 
emellertid ytterligare arkeologiska undersökningar och forskning 
gjorts i området, vilka även har bidragit till den landskapsbild 
som tecknas. Några av dessa undersökningar presenteras djupare 
i följande kapitel. Avslutningsvis tecknas i stora drag en bild av 
landskapet utifrån de perspektiv som diskuterades i inledningska
pitlet. Men innan vi successivt snävar in mot Ystad och dess 
närmsta omgivning kan det vara lämpligt att utifrån den senaste 
forskningen kring skånsk järnålder ge en bild av den sydöstra de
len av Skåne och dess speciella karaktär.

SYDÖSTRA SKÅNE
Sydöstra Skåne har, av arkeologer, ägnats ett allt större intresse 
de senaste åren. Bertil Helgesson, Fredrik Svanberg och Tony 
Björk har, utifrån olika utgångspunkter, presenterat förslag på 
regionindelningar av järnålderns Skåne4. Antalet regioner varie
rar mellan de olika forskarna, men sammanlagt rör det sig om 4- 
6, bland annat beroende på om Bornholm tas med eller inte (fig. 
36). I stora drag kan indelningarna sägas sammanfalla. Det är 
framför allt i fråga om den centrala och den nordvästra delen som

1 (Tesch 1983a; 
1983b)
2 (Berglund red. 
1991a)
3 (Andersson & 
Anglert 1989; 
Larsson, Callmer 
& Stjernquist 
1992)
4 (Helgesson 2002; 
Svanberg 2003a, 
2003b; Björk 
2005)
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Figur 35. 
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5 (Helgesson 2002: 
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2005:366ff)
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2005:3961)

uppfattningarna skiljer sig något från varandra. Forskarna är dock 
i stort eniga om den sydöstra regionens utbredning och egenart5.

Bengt Söderberg har specifikt behandlat det sydöstra området 
med utgångspunkt i Järrestad. Han har, mot bakgrund av befolk
ningstal och -spridning, natur- och kulturgeografiska förutsätt
ningar, samt förutsättningar för kommunikation och interaktion, 
karaktäriserat sydöstra Skåne som en region präglad av mångfald 
och småskalighet6. Flera områden framstår som befolkningstäta, 
belägna i kommunikativt fördelaktiga kustavsnitt och ådalar vil
ka har hävdats genom bland annat monument. Områdets karak
tär av halvö med långa kuststräckor som var orienterade i olika 
riktningar har varit av stor betydelse. Geografiskt och politiskt 
uppfattas regionen som perifert beläget i relation till mer utbred
da och inflytelserika maktsfärer i Skandinavien. Närheten till 
Bornholm betonas också som en betydelsefull och särskiljande 
faktor. Söderberg anser att det var flera av dessa faktorer som bi
drog till att gynna en mångfald och motverka en centralisering7.
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Mångfalden ger sig till känna bland annat genom spridningen 
av ”prestigeföremål”, vilket avspeglas i rikt utrustade gravar, 
depå- eller offerfynd. Den framträder även i lokaliseringen av 
platser av tings- och/eller marknadsplatser, sakrala platser, för- 
svarsanknutna platser och kommuniktionstrategiska platser. Sö
derberg argumenterar för tre relativt distinkta centralplatskom- 
plex: Ravlunda, Järrestad och Köpinge. De är belägna i anslut
ning till de större vattendragen Verkeån, Tommarpsån och 
Nybroån. Utöver dessa har även tre större områden skiljts ut där 
det finns indikationer på att lokala aktörer har intagit en ledande 
roll, men där centraliteten inte framstår som så distinkt som de 
ovan nämnda miljöerna. Dessa tre områden ligger i olika topo
grafiska regioner kring Hjörupsåsen benämnda kustområdet, 
slättområdet och inlandsområdet8 (fig. 37).

”Centraliteterna” har förutom varierande karaktär också nå
got olika kronologisk tyngdpunkt. Uttrycken för centralitet förtä
tades under den yngre järnåldern och tidiga medeltiden för att se
dan upphöra. Centralbygden i Ravlunda utkristalliseras under 
perioden ca 200-1000 och betraktas som en komplex och sam
manhållen miljö, tydlig i ett längre tidsperspektiv. Det finns en 
stor koncentration av prestigeföremål i området. Området kring 
Järrestad etableras som en centralbygd under 300-talet och kan 
följas till och med medeltid, ca 1000. Centralbygden i Köpinge 
gjorde sig gällande vid tiden för vår tideräknings början, framför 
allt genom stora gårdsanläggningar.

Varken i Järrestad eller Köpinge finns rika gravar eller rika 
fyndmiljöer kända i den omfattning som utmärker Hjörupsåsom- 
rådena och Ravlunda9.

Söderberg anser att antalet centralområden kanske skulle re
duceras för att betona maktstrukturernas diskontinuerliga och 
flytande karaktär. Källmaterialet ger nämligen uttryck för att de

Figur 36. 
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lokala eliterna i regionen var en omfattande grupp. Det finns 
många bosättningar som kan tillskrivas en mer framträdande roll 
under vissa skeden10. Bebyggelsestrukturen i sydöstra Skåne skall 
ses som komplex och heterogen med makten uppsplittrad på 
många aktörer utan formell politisk ledning.

Av övriga regioner i Skåne är det främst den sydvästra som 
kommer att beröras i detta sammanhang. Regiongränsen vid kus
ten mellan den sydöstra och sydvästra anses vara svårdefinierad. 
Västra Ystadsområdet befinner sig i detta gränsområde.

Vad som bör framhållas är att den sydvästra Skåneregionen, 
under hela järnåldern, ingår i ett större område som även omfat
tar huvuddelen av dagens Danmark (exklusive norra Jylland, 
Bornholm och de norra Frisiska öarna). Utifrån de resultat som
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skapats det senaste decenniet anses Uppåkra som kärna i ett cen
tralområde under hela det första årtusendet11. Kring kärnan fanns 
ett regelbundet mönster av lokala hövdinga- eller stormannasä- 
ten. Vad som framför allt utmärker platsen i förhållande till andra 
centrala platser är dess långa varaktighet. Kontakterna anses ha 
varit vidsträckta och omfattande. Framträdande är att prestige
fynd och fynd som visar på kontakter med icke-skånska områden 
är koncentrerade till själva platsen Uppåkra. I den västra Skånere- 
gionen kan förbindelserna med omvärlden ha skett eller kanali- 
sertas via Uppåkra till skillnad mot i den östra där motsvarande 
fynd är spridda över ett stort område. I öst antyds således flera ak
törer och ”maktkärnor”12. Helgesson tar även upp flera andra 
platser som på olika sätt framstår som tongivande under vissa ti
der. I det södra kustområdet tonar ett centralområde kring Dy
bäck fram som någon typ av avgränsad region mellan Uppåkra 
och den sydöstra regionen13.

Hur anses sydöstra Skåneregionen ha förhållit sig till omvärl
den och andra regioner? Kontakterna med Bornholm har beto
nats och då framför allt utifrån gravarnas utformning och utrust
ning under den äldre järnåldern14. Även senare arbeten har under
strukit att förbindelserna med Bornholm och områdena söder om 
Östersjön samt ostkusten norr ut upprätthölls även under den 
yngre järnåldern15. Bland de många prestigefynden från regionen 
finns även fynd som visar på långväga kontakter med exempelvis 
Medelhavsområdet och Främre Orienten. Föremål med ett väst
ligt ursprung är däremot få till antalet och börjar först framträda 
i slutet av 900-talet. Det främsta undantaget utgörs av Järrestad 
där ett sydligt kontaktnät är tydligt men som också har flera in
slag av västliga kontakter. I såväl fynden som själva hallbyggna
den finns stora överensstämmelser med framför allt Tissø på väs
tra Själland16.

Sammanfattningsvis kan man säga att sydöstra Skåne under 
den yngre järnåldern karaktäriseras av att flera lokala eliter var 
verksamma samtidigt och att en grupp av aristokrater koncentre
rad till några få centralplatskomplex upprätthöll ett överherraväl
de17.

YSTADSOMRÅDET FÖRE STADEN
Öja-Herrestads mosse har spelat en betydande roll för männis
korna i området kring Ystad under lång tid. Redan under äldre 
stenålder bosatte sig människor runt den öppna lagun som före
gick mossen. Undersökningar har visat att naturförhållandena 
kring lagunen har varit mycket goda. Området öster om lagunen

Figur 38. » 
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odlades upp tidigt, vilket sammanföll med en ökad befolknings
täthet. Till följd av landhöjningen försvann så småningom lagu
nen och mossen bildades i början av bronsåldern. Från bronsålder 
och långt in i järnåldern har området norr och öster om Öja-Her- 
restads mosse och fram till Nybroån utgjort en tydlig odlingsbygd 
med flera bosättningar. Det öppna landskapet har främst funnits 
vid kusten och rört sig fram och tillbaka i det yttre backlandska
pet. Expansion har avlösts av regression, och det är först under 
den yngre järnåldern som hela det yttre backlandskapet öppnats 
upp. En tämligen omfattande odling kring de framväxande byar
na i det yttre backlandskapet blev då tydlig med en koncentration 
till de kustnära delarna. Denna bild blir tydligare under den äld
re medeltiden utifrån placeringen av kyrkor och huvudgårdar. 
Öja-Herrestads mosse har alltså under tidens lopp varit viktig i 
landskapet. Periodvis har den dragit till sig bosättningar, men för 
kommunikationen har den oftast inneburit ett påtagligt hinder 
(fig. 38).

Bosättningar och gravar från den äldre järnåldern ger en kom
plex bild. I området nordväst om Ystad finns ett flertal spridda bo
sättningar, som sträcker sig tämligen långt in i det yttre backland
skapet18. Bebyggelseenheterna var små och bestod ofta av ensam
gårdar, men antydningar till en sammanflyttning och förtätning 
förekommer. Odling och boskapsskötsel har varit de grundläggan
de näringarna. En lokal järntillverkning har ägt rum i backland
skapet (se nedan). Ett litet antal fynd av romerska föremål antyder 
att det funnits ett ”internationellt” utbyte. Öster om Ystad fram
träder en något annorlunda bild av ett relativt stabilt bosättnings
mönster19. Det har i huvudsak rört sig om ensamgårdar.

Området kring Nybroån har haft stor betydelse. Det har ut
gjort ett centralt bosättningsområde från bronsåldern och fram i 
mellersta järnålder. För området norr om Öja-FIerrestads mosse 
är källäget annorlunda. Det finns bara få tecken på bosättningar 
i Stora Herrestads närhet.

Under 500-talet avtecknar sig ett brott i bebyggelseutveck
lingen. Antalet bosättningar minskar till en fjärdedel, vilket för
klarats av en ökad sammanflyttning20. Under 900-talet försvinner 
också bosättningarna längs kusten, något som är synligt även i 
andra delar av Skåne. Johan Callmer menar att det var en drastisk 
förändring orsakad av genomgripande förändringar inom de in
ternationella kontakterna.

Nordost om Ystad framträder bebyggelseutvecklingen något 
annorlunda. Undersökningarna längs Nybroån har visat på bosätt
ningar från större delen av den yngre järnåldern, med kopplingar 
långt bak i tiden. Under 500-talet skedde en omorganisation och

18 (Callmer 
1991a:184ff)
19 (Tesch 
1991:132ff)
20 (Callmer 
1991a:187ff)
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21 (Tesch 1991: 
138f; 1992:196ff)
22 (Tesch 1983b:44, 
52, 130)
23 (Stjernquist 
1981; Rosborn 
1984)
24 (Anglert 1989; 
Sundnér 1991: 
354ff)
25 (Bartholin 
1989:213)
26 (Tesch 1983a: 
70ff)
27 (Helgesson
2002:132ff)
28 (Hedeager 1990: 
195ff; Näsman 
1997)

bebyggelsen koncentreras till Tingshögsområdet tämligen nära 
kusten21. Under 800- och 900-talet flyttas bebyggelsen till plat
serna för de senare kända byarna (jfr fig. 54).

Under den tidiga medeltiden stabiliseras bebyggelsemönstret. 
Kring Ystad och Öja-Herrestads mosse var byn den dominerande 
bebyggelseenheten. Från området nordväst om Ystad är kunska
pen om den yngre järnålderns bebyggelse mycket liten.

Det finns få gravar och gravfält kända från området kring 
Ystad. Längs kusten väster om staden finns ett antal gravfält be
lagda, både från äldre och yngre järnålder. Närmast Ystad ligger 
två gravfält som har daterats till vendel- och vikingatid22(jfr fig. 
51). Namn på de äldsta kartorna indikerar att gravfält funnits 
kring Nybroån, men få är arkeologiskt identifierade. För den äld
re medeltiden anses den kyrkliga etableringen utgöra en viktig in
dikator på bebyggelseutvecklingen23. Variationen inom kyrkobe- 
ståndet är dock stor vad gäller datering, status och grundlägg- 
ningsinitiativ24. De första kyrkorna i området kring Ystad har 
uppförts under 1000-talet. Den äldsta dateringen till 1000-talets 
första hälft kommer från återanvänt byggnadsvirke i Bjäresjö kyr
ka, vilket pekar på att kyrkan haft en föregångare i trä25. Av de 
romanska stenkyrkorna förefaller Stora Herrestad, Stora Köpinge 
och Öja ha byggts under det tidiga 1100-talet, medan Bjäresjö, 
Hedeskoga och Bromma har tillkommit under senare halvan av 
samma århundrade (jfr fig. 51). Riktas blickarna något längre in 
i landet förekommer det kyrkor som kan ha tagits i bruk först ef
ter 1200, exempelvis Borrie och Sövestads kyrkor. Det finns inga 
kyrkor äldre än 1200-talet i själva Ystad26.

LANDSKAPETS CENTRALITET
Under de första århundradena av vår tideräknings början forme
ras nya maktcentra i landskapet. För Skånes del framträder en 
bild med regelbundet lokaliserade hövdingasäten eller storgår
dar27. Gravfynd från Piledalsgravfältet indikerar att det i Stora 
Köpinges närhet fanns en plats av central betydelse för det närlig
gande området vid tiden för Kristi födelse, under tidig romersk 
järnålder. Köpinge-området tycks sedan ha behållit sin centrala 
roll, med smärre avbrott, fram i medeltiden, det vill säga även ef
ter omorganisationen av landskapet under 600-talet. Förändring
en av landskapet, som påbörjas under 200- och 300-talet, är ge
nomgripande på flera plan. Dansk forskning har hävdat att det är 
nu som centrala maktambitioner växer fram och utvecklas28. 
Framväxten av en platshierarki skulle vara tydlig med ett fåtal 
platser eller områden med en övergripande central betydelse. För
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Skånes del har, som tidigare nämnts, flera förslag på indelningar 
av landskapet presenterats29. Inte i några av dessa tillskrivs områ
det kring Ystad någon sådan betydelse. Enligt Bertil Helgesson 
kan de närmaste centralområdena sökas i närheten av Dybäck i 
väster och Östra Hoby i öster.

Från 500-talet och framåt domineras den arkeologiska bilden 
av två större boplatser, Tingshögsområdet öster om Ystad respek
tive i kv. Tankbåten i Ystads västra utkanter. Sten Tesch menar att 
Tingshög har varit sätet för en hövding som även kontrollerat den 
tillhörande handels- eller marknadsplatsen30. En omfattande be
byggelse av både långhus och grophus har undersökts. Det är 
framför allt storleken på en av gårdarna som utmålar att den va
rit av större betydelse. Marknadsplatsen anses ha funnits på båda 
sidorna av Nybroån, som var segelbar till denna plats ett par ki
lometer från kusten. Bland fynden från kv. Tankbåten finns före
mål som antyder långväga kontakter, varför handelsfunktionen 
förmodas ha haft betydelse31.

Under 900-talet övergavs kustbosättningarna till förmån för 
ett indraget läge32. Vid samma tid anses också handelsplatsen och 
storgården vid Tingshög ha flyttats till Stora Köpinge, och det är 
i samband med detta som köpingeorten tillkommit33. Köpingeor- 
terna är typiska för Skåne samt till viss del Halland och Blekinge. 
Det är i första hand ortnamnet med suffixet -köpinge som pekar 
ut orterna som en gemensam grupp. Ett drygt tiotal platser med 
sådana namn är kända. I den tidigare forskningen framhävdes 
ofta närheten till de senare medeltida städerna, men där över
gången mellan köpingeort och stad utgjorde ett markant brott34. 
Den senare forskningen har visat att köpingeorterna inte utgjort 
någon särskild grupp i förhållande till övriga kustbosättningar, 
varken vad gäller gestaltning eller innehåll35. Köpingeorterna har 
även förändrats över tid, varför det är svårt att ringa in någon tid 
som mer betydelsefull än någon annan. Flera av dem har dock 
haft en betydelse långt in i medeltiden, exempelvis Stora Köpinge, 
där stenkyrkan genomgick en radikal omgestaltning under senare 
delen av 1200-talet36. Denna genomfördes dock inte helt, utan av
bröts mitt i arbetet. Detta kan fortfarande ses i kyrkans något 
märkliga utseende, där kyrkans östra delar har byggts om medan 
de västra delarna inte fullföljdes.

I samband med det första millenieskiftet dyker nya aktörer upp 
i landskapet. Det gäller i första hand en någorlunda organiserad 
kungamakt och en kyrklig organisation under framväxt. Nedraby 
(Arvelund) omnämns som kungalev i den danske kungen Valde
mars Jordebok fran 1230-talet37. Kungaleven eller kungsgårdarna 
har haft en viktig funktion inom den kungliga administrationen,

29 (t.ex. Callmer 
1991c; Fabech 
1993; Helgesson 
2002:156f; Björk 
2003:2381)
30 (Tesch 
1992:1841; 2121)
31 (Strömberg 
1978; Helgesson 
2002:691)
32 (Callmer 
1986:200; 
1991:188)
33 (Tesch 
1992:24711)
34 (Cinthio 1975)
35 (Söderberg 
2000:30411)
36 (Sundnér 
1989:2001)
37 (Vjb:26f, 1161)
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38 (Andrén 
1983:35)
39 (Angiert 2003; 
Angiert, denna 
volym)
40 (Strömberg 
1961:74ff; Tesch 
1992:138)
41 (Karlsson 
1998:93f)
42 (Noreen 1961)
43 (DD 1:2 nr 21)
44 (Skansjö, 
Riddersporre 8c 
Reisnert 1989:113)

dels som residensgårdar för det resande kungadömet, dels för den 
lokala (regionala) kontrollen i landskapet. Nedraby nämns i en 
berättande källa med anknytning till kungamakten före mitten av 
1100-talet av Saxo Grammaticus. Anders Andrén har emellertid 
hävdat att kungalevsorganisationen kan följas tillbaka till 1000- 
talet38. Denna organisation förändrades till ett länsväsende i slu
tet av 1200-talet.

Kungaleven bestod, utöver av en förvaltningsgård, även av en 
domän av underliggande gårdar. I vissa fall har kungalevet även 
bestått av en allmänning. Utsträckningen av kungalevet i Nedra
by har förmodligen haft ett samband med en allmänning, vilken 
även kan avläsas i de omgivande ortnamnen. Flera domäner med 
anknytning till en tidig kungamakt har visat på ett samband med 
namnändelsen -torp. Tillkomsten av domänen ska möjligen ses i 
samband med att de enskilda bebyggelserna med suffixet -torp 
etableras39. I ett område som sträcker sig öster ut från Nedraby 
finns bara bebyggelser med detta namnsuffix belagda (-arp och - 
rup är former av -torp): Örup, Ullstorp, Toarp, Gärarp, Tågarp, 
Tosterup, Svenstorp och Fårarp (fig. 39). Samtliga har medeltida 
ursprung och var relativt små byar. Örup framträder i de senare 
källorna som en ensam sätesgård. Kärnan i den tidigmedeltida 
domänen var de båda byarna Nedraby och Övraby, där ett ge
mensamt ursprung kan förutsättas utifrån namnrelationen. Un
dersökningar i byarna har varit få, men resultaten från Nedraby 
och Svenstorp tyder på en tidigmedeltida etablering, troligtvis un
der 1000-talet40. De kyrkor som senare etablerades inom domä
nen var alla små och relativt sena. Den genomsnittliga långhusa
realen för kyrkorna i Nedraby, Övraby, Gärarp, Tosterup och Ull
storp var 48 m2■*' För samtliga kyrkor i Ingelstads härad var den 
genomsnittliga långhusarealen 66 m2. Långhuset i Nedraby kyr
ka hade exempelvis en yta av 44 m2 och kyrkan har daterats till 
mitten av 1200-talet42. Kyrkan har byggts först när kungalevsor
ganisationen var under upplösning. De övriga kyrkorna kan dock 
ha tillkommit något tidigare. Omständigheten att både Nedrabys 
och Gärarps socken lades ner under 1500- och 1600-talet har an
setts vara ett resultat av de små socknarnas begränsade resurser, 
och kan därmed möjligen ses som en overetablering på den tidiga
re kungliga allmänningen.

Det kungliga inflytandet i området kan emellertid ha varit 
mera omfattande än själva kungalevet. Enligt Knut den heliges 
gåvobrev från år 1085 skänker kungen 8 bol i Herrestad till dom
kyrkan i Lund43. Något senare, år 1133, omtalas gården Her
restad som ligger i brödernas bol, vilket inte leder till någon enty
dig tolkning44. Benämningen ”gården Herrestad” pekar mot att
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en storgård funnits i byn (Stora) Herrestad, men i och med att 
gården låg i brödernas (domkapitlets) bol blir denna tolkning 
mindre trolig. Att det funnits en storgård i Stora Herrestad fram
går dock av de manifesta lämningarna i byn. Den nu försvunna 
runstenen, som på 1700-talet stod vid herrgårdens dörr, talar för 
att det funnits en storgård knuten till en tbegn, dåtidens jordägan
de aristokrati, i byn omkring år 100045. I samma riktning pekar 
den stora stenkyrkan från det tidiga 1100-talet med sitt breda 
västtorn med ett herrskapsgalleri46. Tinget för Herrestads härad 
har varit lokaliserat till Stora Herrestad och väster om byn ligger 
”Tingshögarna”. Herrestads härad, som forvaltningsdistrikt, har 
överförts från kungamakten till ärkesätet på 1300-talet med un
dantag för staden Ystad och kungens egna män47. Från 1300-talet 
och framåt finns skriftliga belägg på en adlig huvudgård i Stora 
Herrestad, vilken säkerligen är den idag bevarade. Under senme
deltiden antyder de skriftliga källorna att huvudgården varit myc
ket liten med få landbogårdar eller arrendegårdar, där bara någon

Figur 39. 
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45 (Jacobsen 8c 
Moltke 1942:345)
46 (Anglert 1989)
47 (DD 2:5 nr 248)
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enstaka har legat i byn48. Det är först in på 1600-talet som den då
varande ägaren till gården arronderar sitt gods till byn. Av intres
se i sammanhanget är de 9 gårdar i Herrestad som låg under den 
stora ärkebiskopliga forvaltningsgården Näsbyholm på 1500-ta- 
let. Kan dessa gårdar ha utgjort en reminiscens av donationen år 
1085?

Häradsindelningen kring Ystad har en något avvikande ka
raktär ur ett skånskt perspektiv. Ljunits och Herrestads härader 
tillhör de minsta häraderna samtidigt som de saknar kungalev 
(fig. 40). I allmänhet har det funnits ett kungalev per härad och 
det förefaller ha funnits ett samband mellan den administrativa 
indelningen och kungaleven49. Detta framstår emellertid inte helt 
tydligt. De tycks representera två kronologiskt åtskiljda system, 
då endast ett kungalev framstår som häradscentrum och namngi
vare åt häradet, nämligen Oxie utanför Malmö. Kungaleven kan
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dock vara en något yngre struktur som anpassats till häradsindel- 
ningen. Detta stämmer, som sagt, dåligt med förhållandena kring 
Ystad. Kungalevet Nedraby (Arvelund) har placerats i anslutning 
till häradsgränsen mellan Herrestads och Ingelstads härad. Det
samma gäller Örsjö mellan Vemmenhögs och Ljunits härad. Bak
om detta kan det dölja sig flera förklaringar. Antingen har syste
men inte varit anpassade till varandra, häradsindelningens grän
ser har förändrats eller så har kungamakten haft problem att 
etablera sig på en lämpligare plats i häradet.

DET KOMMUNIKATIVA LANDSKAPET
För alla typer av bosättningar har förbindelselänkar med omgiv
ningen varit viktiga. I det lokala sammanhanget har stigar och vä
gar förbundit de olika verksamheterna med bosättningarna. An
dra vägar har varit av mera regional betydelse och skapat förut
sättningar för kontakter mellan olika bosättningar och platser i 
landskapet. Störst behov av kommunikation i ett regionalt per
spektiv har platser av central betydelse haft, vilka utgjort noder i 
landskapet. För långväga kontakter har vattnet spelat avgörande 
roll. Detta gäller inte enbart över öppet vatten utan även längs 
kusterna och i vattendrag. Genom seglation har både varor och 
människor kunnat förflyttas långa sträckor och i större mängder. 
Transporter på vatten medförde att avstånden minskade, då man 
kunde färdas fortare på vattnet än på land.

Kommunikation längs vägar och farleder påverkades emeller
tid av många faktorer. På land har topografin i hög grad styrt väg- 
sträckningars placering. Berg, skogar, sankmarker och vatten
drag har många gånger begränsat framkomligheten. Till sjöss har 
svårnavigerade farleder med grynnor och farliga passager utgjort 
motsvarande begränsningar. Här har även väder och vind spelat 
en avgörande roll. Årstidernas växling har också påverkat vilka 
transportvägar som valts. Allt detta kan tyckas självklart, men 
har naturligtvis legat till grund för olika ställningstaganden.

Krig och konflikters betydelse för rörligheten i landskapet har 
inte ägnats speciellt stor uppmärksamhet. Allmänt anses att kon
flikter mellan olika grupper har varit hämmande på utbytet och 
kontakterna, medan allianser har varit främjande. Krigsbytesoffer 
är kanske en av de tydligaste arkeologiska lämningarna som visar 
att stridigheter förekommit. Depåer av ädelmetall och mynt har 
även tolkats som ett resultat av plundringar och tributtagning, 
men kan även ses i förbindelse med handel och gåvogivande. Det 
är framför allt de långväga kontakterna som påverkats, medan det 
är svårare att bedöma betydelsen för det regionala utbytet.



50 (Holmbäck 8t 
Wessen 1979:327f)
51 (Rudebeck 2002)
52 (Sundnér 
1989:198ff)

För den enskilda människan har förmodligen uppfattningar 
om omvärlden ur i första hand ett lokalt och regionalt perspektiv 
haft betydelse. Det kognitiva landskapet har formats av den rå
dande föreställningsvärlden. För landskapsstudier har uppfatt
ningar kring gränser, både fysiska och mentala, påverkat männis
kors handlande och ställningstagande. Mellan bosättningar kan 
gränser av båda slag ha funnits där den enskilda bosättningen har 
förhållit sig till andra bosättningar, men även relaterat till områ
den av mer allmän karaktär. Odlingen kan exempelvis ha varit in
timt förbunden med bosättningen, medan boskapsskötsel och va
ruutbyte kan ha ägt rum inom mer allmänna sfärer. På samma 
sätt kan det ha funnits gränser mellan profant och sakralt, liv och 
död, eller manligt och kvinnligt. Att det funnits en rumsligt-soci- 
al värdering av omgivningen utifrån ett individ- eller gårdsper
spektiv, i varje fall under medeltiden, framgår av Ffälsingelagen. 
Straffet för hemfridsbrott eller dråp var omvänt proportionerligt 
mot avståndet från sängen. Dråp i sängen renderade ett straff som 
var 768 gånger större än om brottet begicks på utmarken till går
den50. Av betydelse för straffsatsen var även om offret exempelvis 
var på väg till kyrkan.

Många faktorer och omständigheter har alltså påverkat män
niskors rörlighet, men även hur man förflyttades, i landskapet. 
Genom anlagda och etablerade vägar blev landskapet begripligt; 
man färdades inte i den okända ödemarken. De etablerade vägar
na förband platser med varandra, och de större allfartsvägarna 
var förbindelseleder mellan viktiga platser i landskapet. Under 
medeltiden har många kyrkor legat invid vägar och vägkors. På 
flera runstenar framgår vägar och broars betydelse; att bygga en 
bro det vill säga anlägga en vägförbindelse ansågs som en kristlig 
och hedersvärd gärning. Längre tillbaka i tiden har gravar och 
mötesplatser spelat en viktig roll för vägars lokalisering51.

Vägnätet kring Ystad kan i kartmaterialet följas tillbaka till 
1600-talet. På Gerhard Buhrmanns karta från 1684 framgår att 
flera vägar strålar samman kring Ystad (fig. 41). Detta är nu inte så 
konstigt då staden vid denna tid har varit etablerad på platsen se
dan länge. Mer betydelsefullt är att vägarna, utom kustvägen, går 
mellan kyrkbyarna. Åt nordost går en väg förbi Öja och Stora Her
restad innan Nybroån passeras strax nordväst om Nedraby, för att 
sedan fortsätta mot Benestad och Tryde. Både Öja och Stora Her
restads kyrkor har daterats till det tidiga 1100-talet52. Den från 
Ystad norr ut gående vägen passerar Hedeskoga, Bromma och Sö- 
vestad, där stenkyrkorna har daterats till 1100-talets senare hälft. 
Den tredje vägen inåt land passerade Bjäresjö och Skårby, för att 
sedan fortsätta mot Lund. Något längre västerut förgrenade sig
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kustvägen mot Snårestad, Katslösa och Örsjö (kungalev) för att 
gå samman med den tidigare nämnda vägen mot Lund. Stenkyr
korna i dessa byar, möjligen Örsjö undantaget, har också byggts 
på 1100-talet. Detta innebär med största sannolikhet att samtliga 
dessa vägar har existerat på 1100-talet, vilket i sin tur innebär att 
vägnätet troligen är äldre än staden Ystad. Källmaterialet från 
staden pekar på en tillkomst omkring mitten av 1200-talet53. Hur 
gammalt vägnätet är är svårt att säga.

Ett system av äldre kommunikationsleder har skisserats uti
från bronsåldershögar, gravfält och topografiskt lämpliga lägen, 
vilket till stora delar avviker från det medeltida vägnätet54. Mot 
denna bakgrund framträder ett utvecklat lokalvägnät i området 
med tydliga bebyggelse- och fornlämningar nordost om Öja-Her- 
restads mosse (fig. 42).

En omläggning av vägnätet kan hypotetiskt förläggas till yngre 
järnålder. En bidragande faktor till detta har omläggningen av be
byggelsen varit. Bebyggelsemönstret så som det framträder under ti
dig medeltid utvecklades i stora drag under den yngre järnåldern55.

För kusten har naturligtvis kommunikationen till sjöss varit 
av mycket stor betydelse. Stranden har varit en brytpunkt mellan

Figur 41.
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landvägarna och vattenlederna, men samtidigt har det funnits ett 
tydligt samband mellan de båda färdsätten där hamnlägen och 
knutpunkter spelat en avgörande roll56. Ett flertal strandbosätt- 
ningar och gravfält från järnåldern har funnits längs den skånska 
sydkusten. Inom området för denna studie är det framför allt kus
ten väster om Ystad som har sådana lämningar. För den yngre 
järnåldern framstår kv. Tankbåten i Ystads nuvarande västra ut
kant som en viktig knutpunkt. Lämningarna har framför allt da
terats till den yngre järnåldern57. Platsen har tolkats som en bety
dande handelsplats58. Handelsplatsens relation till det omgivande 
landskapet är oklar och något regionalt centrum eller centralom
råde kan inte arkeologiskt beläggas. Längre västerut kan gravfäl
tet Gustavsfält i Ruuthsbo nämnas med gravar från romersk järn
ålder och fram i vikingatid59. Förmodligen har det varit kopplat 
till en bosättning vid kusten. Öster om Ystad har stort intresse 
riktats mot den köpingeort som är ursprunget till byarna Stora 
och Lilla Köpinge. Den har lokaliserats till området strax norr om 
Lilla Köpinge 4 kilometer uppströms Nybroån60 (jfr fig. 54). De 
arkeologiska undersökningarna har daterat bosättningen från 
slutet av 900-talet till ett stycke in i 1100-talet (se vidare nedan).
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YSTADSOMRÅDETS FÖRÄNDRING
Centralitetens förändringar i Ystadsområdet under det första år
tusendet kommer att belysas utifrån de undersökningar som 
gjorts i Lilla Tvären väster om Ystad, i kv. Tankbåten i västra de
len av staden samt vid byn Lilla Köpinge nordost om Ystad (fig. 
43). Det har genom åren utförts åtskilliga undersökningar på 
dessa platser. Orsakerna är flera, högt exploateringstryck samt 
rikligt med fornlämningar. Dessa områden har varit befolkade 
under lång tid.

De tre platserna presenteras i kronologisk följd då de represen
terar olika tidsutsnitt. Av de tre är Lilla Tvären äldst. Lämningar
na där dateras från yngre förromersk till äldre romersk järnålder, 
det vill säga från århundradena kring Kristi födelse. Därefter 
kommer kv. Tankbåten som har en dateringsram från yngre ro
mersk järnålder, 200-400-talet, till 950. Med en viss överlapp
ning kommer sedan Lilla Köpinge som har daterats från folk- 
vandringstid/vendeltid, 400-700-talet, fram till och med den 
medeltida bytomten. Vid den senare finns även äldre förhistorisk 
bebyggelse, men den kommer inte att behandlas mer än summa
riskt i detta sammanhang.

Stora Köpinge socken tillhör den mest fornlämningstäta byg
den i området och samtliga förhistoriska perioder finns represen
terade. Hedeskoga uppvisar däremot, tillsammans med de närlig
gande socknarna Bromma och Öja, få registrerade fornlämning
ar, även om antalet ökat något vid den senaste inventeringen och 
i samband med exploateringar.

Den västra utkanten av Ystad karaktäriseras av långsträckta 
sydsluttningar med avsatser och platåer samt svaga höjdryggar, 
främst orienterade i öst-västlig riktning. Höjden över havet ligger 
som mest uppåt 35-40 m (fig. 44). Jordarterna i området domine
ras av det sydskånska backlandskapets kalkrika moränleror. 
Längs med kusten finns ett smalt stråk med sand. Kustzonen ka
raktäriseras också av den markanta öst-västgående strandvallen 
(Littorinavallen). Innanför denna uppstod periodvisa förekomster 
av lagunartade bassänger och våtmarksområden.

Den förhistoriska period som har efterlämnat flest synliga 
lämningar i området är bronsåldern. De många gravhögarna lig
ger ofta i övergångszonen till backlandskapet och utmarkerna, i 
anslutning till backkrönens naturliga stigning för att förstärka 
det visuella intrycket. Bronsålderns människor markerade sin 
närvaro tydligt. För att få en bild av landskapsutnyttjandet får 
man också tänka sig ett nät av boplatser som bör ha funnits i när
heten av begravningsplatserna.

I 30



Figur 43. 

Herrestads

HÄRAD MED DE 

TRE SOCKNAR DÄR 

FLEST ARKEOLO

GISKA UNDERSÖK

NINGAR HAR UT

FÖRTS.

Människorna under den efterföljande perioden, äldre järnål
der, har däremot inte lämnat efter sig några motsvarande spår i 
landskapet. Gravseden hade förändrats och boplatserna ligger, 
som för de flesta perioder, dolda under ploglagret i det numera 
uppodlade landskapet. Men i och med den intensiva markexploa
teringen under de senaste tre decennierna har det getts möjlighet 
för arkeologerna att lyfta på ploglagren och se vad som funnits 
kvar efter aktiviteter från järnåldern.

KRING VÅR TIDERÄKNINGS BÖRJAN

Under den yngre bronsåldern och den äldre järnåldern inträffade 
förändringar i klimat och vegetation. Den yngre bronsålderns 
varma subboreala klimat övergick i det kallare subatlantiska kli
matet. När det gäller Ystadsområdet var kustzonen, vilken mer 
eller mindre saknade skog, det mest utnyttjade området. Men 

61 (Berglund även de torrare sluttningarna, i det yttre backlandskapet, hade
1991a:73ff, 78) börjat bebyggas och nyttjas för jordbruk61.
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Under den äldre järnåldern inföll en mildare period omkring 
vår tideräknings början. Klimatet var fördelaktigt för sädesodling. 
Allmänt betraktas det som en expansiv period med en noterbar 
befolkningsökning62. Under de första århundradena e.Kr. finns in
dikationer på ett intensivare nyttjande av landskapet. Detta häng
er med största sannolikhet samman med att jordbruket över lag 
genomgick stora förändringar. Den brukade jorden började delas 
upp i avgränsade små åkrar som systematiskt gödslades. Man 
hade även börjat stalla boskapen vilket innebar att själva bosta
den förändrades. Långhusen rymde både stall och bostad och 
gjordes efterhand allt längre och rymde både fler människor och 
fler djur.

I Danmark har man kunnat konstatera att den vanliga jord
bruksenheten var den så kallade vandrande byn med flera gårdar 
som flyttades med vissa intervall. Man har också funnit att går
darna fram till äldre romersk järnålder var samlade inom en en
kel inhägnad. Under yngre romersk järnålder, 200-400-talet, 
blev sedan gårdarna mer differentierade och varje gård blir dess
utom individuellt hägnad. De tidigaste exemplen av hägnader var 
diken, medan stolphägnader blev vanligare senare63. Den kring
gärdade gården, eller byar motsvarande de danska, från den här 
perioden, har hittills inte påträffats i Skåne. Mycket tyder emel
lertid på att bebyggelsen i Skåne har varit mer utspridd och att 
den har bestått av så kallade ensamgårdar och utspridda byar, där 
gårdarna har legat på större avstånd från varandra64.

Under de första århundradena e.Kr. blev bebyggelsen i Ystads- 
området något mer stabil än tidigare. Förflyttningarna till nya 
husplatser gjordes med allt längre intervall. Det kända antalet bo
platser är också fler än under tidigare perioder, vilket antyder en 
befolkningsökning. De flesta boplatser var dock fortfarande rätt 
små och omfattande ett litet antal gårdar. En småskalig bebyggel
se med få gårdar mer eller mindre grupperade tillsammans, bör 
vara den mest lämpliga formen av bebyggelse i den här typen av 
landskap - backlandskapet65. Endast antydningar i fyndmateria
len visar att det funnits ett socialt integrerat utbytessystem under 
den äldsta järnåldern. Men en förändring i det arkeologiska ma
terialet anses ändå tyda på en omvandlig av samhällsstrukturen i 
södra och mellersta Skandinavien. Förändringen förknippas ofta 
med utökade kontakter med kontinentaleuropeiska grupper och 
därigenom också indirekta eller direkta kontakter med det expan
derande romarriket66.

Flera arkeologiska undersökningar väster om Ystad har framför 
allt ökat kännedomen om aktiviteter från tiden kring vår tideräk
nings början. Flertalet av dem har gjorts inom Hedeskoga socken
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på platsen för eller i närområdet kring den övergivna byn Lilla 
Tvären. Insatserna har varit av olika omfattning både vad gäller 
resurser, ytstorlek, typ av undersökning samt tillämpade metoder. 
I samband med en undersökning på fastigheten Lilla Tvären 4:1 
under hösten 2002, gjordes en sammanställning av tidigare un
dersökningar i närområdet (fig. 45). Trots att de påvisade förhis
toriska bebyggelsespåren är många inom ett förhållandevis be
gränsat område är de påtagliga konstruktionslämningarna få. De 
flesta aktivitetsspår är daterade till perioden yngre bronsålder
äldre järnålder, men nedslag finns även i yngre stenålder-äldre 
bronsålder67. Undantaget är lämningarna efter den försvunna byn 
Lilla Tvären där det arkeologiska materialet har visat en bebyg
gelseetablering kring år 1000 med kontinuitet fram till slutet av 
1700-talet68.

Figur 45.

Läget för arkeologiska 

UNDERSÖKNINGAR I NÄR

HETEN av Lilla Tvären, 

väster om Ystad.

67 (Jacobsson 1987; Wallin 
1987, 1989; Olsson 1989, 
1995a; 1995b; Jeppsson 
1990; 1991; Nagmér 1992; 
1993; Kriig 1992; 1995; 
Karsten & Knarrström 1999 
2000; Schmidt Sabo 2002)
68 (Billberg 1989)
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Figur 46. 

Bebyggelsen på 

Lilla Tvären 4:1

OCH DESS FÖRHÅL

LANDE TILL ANDRA 

PLATSER SOM OM

NÄMNS I TEXTEN.

69 (Becker 2003a)

Vid Lilla Tvären 4:1 påträffades en ca 2000 år gammal gårds
bebyggelse i flera faser. Till boplatsen hör ett område där det bedri
vits järnframställning, liksom ett område med en förmodad grav
plats69. Boplatsens olika aktiviteter var rumsligt organiserade över 
en större yta av varierade topografiska lägen. Lämningarna efter 
själva gården fanns på ett par välavgränsade ytor på de mer låglän
ta delarna, medan järnframställningen bedrivits på ett avgränsat 
krönläge högre upp i terrängen, ca 150 m nordost om gården. 
Gravplatsen befinner sig kring ca 350 m nordväst om gården. Av
ståndet från gården till dagens kustlinje är 600 m (fig. 46).

Gården har haft två placeringar, först i det lägre liggande lä
get, för att i ett senare skede flytta något högre upp. I första ske
det har gården bestått av ett stolpbyggt, öst-västligt orienterat, 
boningshus med en mindre ekonomibyggnad. Två tydliga faser 
kunde urskiljas, där gårdsstrukturen har övergått från att först 
haft en linjeformat utseende till ett mer L-format utförande. Går
den har dessutom kringgärdats av toftmarkeringar, i söder bestå
ende av en stolphägnad och i öster av en ränna. Sydost om lång
husen, inom toften, fanns en brunn. Därtill kommer flera gropar 
och härdar som var koncentrerade till gårdstoften. Anläggningarna 
utanför toftmarkeringarna var få. Strax nordväst om gården fanns
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emellertid ett gropsystem, tolkad som lertäkt. De tydliga avgräns- 
ningarna gör att gården kan uppskattas till att ha omfattat om
kring 850 m2.

Ett stycke norr om gården stiger topografin till ännu ett platå
läge. Trots att denna yta inte varit föremål för en formell under
sökning så har tecken från sökschakt och efterbesiktningar gett 
belägg för att det legat ytterligare en gård här, sannolikt en yngre 
fas av samma gård. Orsaken till förflyttningen förmodas till stor 
del bero på närheten till våtmarker och problem med översväm
ningar.

På området med järnframställning fanns inga huslämningar. 
Området utmärktes genom en koncentration av härdar, härdgro
par och gropar, som antingen låg spridda eller samlade i grupper, 
ibland sammanbundna av rester efter kulturlager. Den enda iden
tifierade konstruktionen bestod av en blästugn med tillhörande 
bälggrop i områdets norra del. Allt påträffat slaggmaterial bestod 
av reduktionsslagg, det vill säga från framställning av järn. Det 
fanns inte några spår eller lämningar som tillhörde nästa steg, 
smidesprocessen, eller efter råmaterialet, malmen70. Ugnen har 
varit välisolerad vilket kan ha varit nödvändigt med tanke på lä
get, högt upp på sluttningen ned mot havet. Möjligen tyder läget 
på att man till viss del har utnyttjat naturligt drag (dess höjd upp
skattas ha varit kring 1,5 m). Ugnen har varit byggd för att ha an
vänds flera gånger (fig. 47). Det har inte varit möjligt att beräkna 
utvinningsgrad eller produktionsvolym. Man har dock kunnat 
konstatera att det var mjukt järn utan kolinnehåll som har fram
ställts. Det betyder att kvalitén har lämpat sig för enklare bruks
föremål och inte till eggförsedda objekt. Analyserna tyder också 
på att processen har fungerat bra och med god teknik71.

Den förmodade gravplatsen, där en urnebrandgrav påträffades 
vid den inledande utredningen, undersöktes dessvärre inte vidare. 
Det är därför oklart huruvida det funnits flera gravar. De brända 
benen talar för att det har varit en vuxen individ, alternativt en 
tonåring, som begravts. Av den keramiska dateringen att döma så 
har detta skett under århundradena före vår tideräknings början.

Det fanns inga större skillnader i fyndsammansättningen mel
lan gårds- och järnframställningsområdena (förutom de som var 
relaterade till själva järnhanteringen). Det fanns emellertid i det 
närmaste dubbelt så mycket fynd på järnframställningsområdet 
som på boplatsområdet, beroende på att det senare kom att använ
das för att slänga avfall. Bland keramikkärlen ”saknades” större 
förrådskärl däremot var andelen små kärl hög. Det fanns flera 
kompletta kärl bland fynden (fig. 48). Det förekom även lerblock, 
några rikt dekorerade med karvsnittsliknande teknik. Det enda

"6

70 (Becker 2003a)
71 (Hjärthner- 
Holdar, Grandin & 
Kresten 2004)
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Figur 47. 

Blästugnen i 

Lilla Tvären.

72 (Stilborg 2003)

fyndet från gårdsområdet som kan relateras till järnhantering ut
gjordes av ett par fragment efter blästugnens vägg72.

Benen var generellt bra bevarade. Den osteologiska analysen 
visade en dominans av avfall från slakt, styckning och matlagning 
från nöt, får/get, svin och häst. Hund, kronhjort samt enstaka 
fragment av fågel och groddjur fanns också representerade. Däre
mot påträffades inga ben efter fisk. Det fanns ingen skillnad i art
fördelning mellan funktionsområdena och endast smärre skillna
der när det gällde vilka delar av djuren som återfanns. Analysen 
pekar på att både kött- och mjölkproduktion varit viktig för går
dens ekonomi. Ullproduktion bör också ha förekommit.

En stor bit kronhjortshorn, som inte var fällhorn utan kom 
från ett bytesdjur som bör ha nedlagts under höst- tidig vinter,
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« Figur 48.

Ett komplett kärl

FUNNET VID LILLA

Tvären.

73 (Gardell 2003)
74 (bestämt av Ulla 
von Wowern, Lunds 
Universitets Histo
riska museum)
75 (Helgesson 
2002:94f, Tabell 
8:253)
76 (Carlie 2004)

indikerar också jakt. Indirekt pekar dessutom bearbetningsspår i 
form av avsågade horntaggar på att hornhantverk har bedri
vits73.

Bevarade rester efter fröer och pollen har bidragit till en kän
nedom om den lokala vegetationsbilden vid tiden för gårdens 
brukningstid. Sammansättningen visade en flora karaktäristisk 
för åkermarker, gårdsplaner eller hårt trampade kreatursmarker. 
Området kring gården har varit öppet och det har funnits våtmar
ker i närheten. Fröer visar att gårdens invånare framför allt odlat 
vete och korn. Hasseln, som var den dominerande vedarten, kan 
tyda på att den använts som djurfoder där överblivna kvistar se
dan eldats upp.

Några metallfynd är också värda ett omnämnande. Ett av 
dem består av en silverdenar, ett annat av ett fragment av en oval 
spännbuckla samt ett ringformat föremål (ca 15 mm i diameter), 
de båda senare i kopparlegering. Ringen har inte kunnat dateras 
men spännbucklan härrör från 900-talet, medan silverdenaren 
var präglad för Antoninus Pius som var romersk kejsare åren 138- 
161 e.Kr. (fig. 49). Präglingsåret är förmodligen 139 e.Kr.74 De 
flesta denarer funna i Skåne är präglade under perioden 50-250, 
vilket överensstämmer väl med förhållandena i övriga Skandina
vien. Sammantaget finns än så länge endast 16 fyndplatser med 
silverdenarer i Skåne och denarer präglade för Antoninus Pius är 
sällsynta75. Detta mynt är det första i sitt slag som påträffats i 
Ystadsområdet.

Det påträffades också spår efter rituella handlingar. Det ena 
består av två bitar från blästugnens vägg samt den ovan nämnda 
bronsringen. De var placerade vid en av de takbärande stolparnai 
det yngsta långhuset. Den andra var ett helt keramikkärl som 
hade placerats i botten på en mindre grop nordväst om huset. 
Krukan har bland annat innehållit vete och hasselnötter. Troligen 
representerar de offertraditioner som kan kopplas dels till bygg
nadens uppförande, dels som åkallan om god skörd76.

En kombination av fyndkronologier, hustypologier, 14C-date- 
ringar och stratigrafi visar att bebyggelse och aktiviteter har ägt 
rum under århundradena före och kring vår tideräknings början. 
Gårdsområdet uppvisar emellertid en något yngre dateringsram 
än järnframställningsområdet. Järnframställningen har hört till 
gårdens äldsta fas. Ett fragment av en trasig ugn har i alla fall de
ponerats i ett av det yngre husets stolphål. Under gårdens yngsta 
faser verkar järnframställningsområdet mest ha brukats som av
fallsområde. Sammantaget kan man tänka sig att boplatsen har 
varit i bruk under en 150-årsperiod. Detta skulle innebära att 5- 
6 generationer har levt på gården vid blötängarna invid kusten.
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« Figur 49 

Romersk silver- 

denar PRÄGLAD 

FÖR KEJSARE

Antonius Pius år

139. FUNNEN I 

Lilla Tvären.

Eftersom endast mindre ytor undersöktes lämnas frågor om 
bebyggelsens struktur och platsens organisation öppen. Det vill 
säga, vi vet inte om den undersökta gården var den enda i sitt slag 
eller om det funnits fler samtida gårdar i närheten. Eftersom det 
böljande landskapet har flera små krön- och platålägen på olika 
nivåer kan man tänka sig att det skulle kunna ha funnits fler går
dar på dessa lägen i sluttningen ned mot havet.

Man kan sluta sig till att invånarna på Lilla Tvären i första 
hand har varit självförsörjande. Förutom en viss odling av spann
mål har man hållit djur både för kött-, mjölk och ullproduktion. 
Förutsättningarna för jordbruk, men framför allt djurhållning, 
får anses ha varit mycket goda. Det undersökta gårdsläget har 
(förutom i norr) till en början varit kringgärdat av våtmarker som 
i söder gått ned mot havet (fig. 50). Platsen kan sägas ligga opti
malt på gränsen mellan olika resursområden, kusten och inre 
backlandskapet. Det har funnits goda betesmarker samt goda 
möjligheter för insamling av vinterfoder genom våtmarksslåtter. 
Problem med översvämningar bör ha varit överhängande och 
skulle tala för att gården flyttade en bit högre upp i terrängen.

Det kan heller inte uteslutas att det funnits förutsättningar för 
en naturhamn på platsen. Läget för boplatsen får i så fall anses 
vara mycket fördelaktigt ur kommunikationssynpunkt.

Om det skapats överskott för byteshandel går inte att avgöra, 
möjligen avspeglar den avvikande sammansättningen av keramik
kärl någon form av specialisering. Inledningsvis framställdes även 
järn. Man har däremot inte förädlat och färdigställt produkter på 
platsen. Detta kan antingen ha gjorts någon annanstans eller så 
har syftet varit att handla med råvaran. Man har förmodligen inte 
bedrivit jakt. Däremot kan man ha handlat eller bytt till sig horn 
från hjortdjur som har funnits lite längre norr ut i det inre back
landskapet. Materialet har förmodligen använts för att fylla det 
egna husbehovet av knivskaft, hyskor och liknande. Med tanke 
på boplatsens läge precis intill havet är det svårt att tänka sig att 
det inte skulle ha bedrivits fiske. Avsaknaden av fiskben i fyndma
terialet kan möjligtvis förklaras med att så små och bräckliga ben 
inte bevaras så bra.

EN FÖRÄNDRINGSTID

Vid övergången till den yngre järnåldern förändras gårdarnas 
sammansättning. Gårdarna börjar delas upp i olika funktioner 
fördelade på olika byggnader. Förutom långhus och ekonomi
byggnader i stolpkonstruktioner så blir nu små verkstäder i form 
av grophus vanliga. Kustnära platser, många gånger relaterade till
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▲ Urnegrav

en produktion, framträder tydligare77. Depositioner av guld och 
prestigeföremål med främmande proveniens, som framför allt var 
vanligt under folkvandringstid, blev därefter mer sällsynta. Istäl
let ökade omfattningen av ett specialiserat metallhantverk på lo
kal och regional nivå.

I kv. Tankbåten har det gjorts flera undersökningar som visar 
att här funnits en strandnära bebyggelse från Kristi födelse fram 
till 900-talet (jfr fig. 45). Avståndet till Lilla Tvären är bara 700 
m. Det finns gott om fornlämningar i området, speciellt längs 
kusten där ett flertal gravfält och flatmarksgravar finns registrera
de. Flera av dem undersöktes redan på 1920- 1930- eller 1950-ta- 
let men de undersökningar som gjorts på 1970-, 1980- och 2000- 
talet har ett betydligt större informationsvärde, då både fornläm- 
ningsskydd har stärkts och undersökningsmetoderna utvecklats 
(fig. 51).

Figur 50. 

Topografin runt

BOSÄTTNINGEN PÅ 

Lilla Tvären.

77 (jfr Becker, 
denna volym)
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Figur 51

Området runt kv. 

Tankbåten, i väst

ra Ystad. Efter 

Strömberg 1983.

78 (Strömberg 1978; 
1980; 1981)

Den kanske mest kända undersökningen gällde en omfattande 
grophusbebyggelse belägen på strandvallen ca 200-300 m från 
kusten. Dessa boplatslämningar har huvudsakligen daterats till 
vendel- och vikingatid, 600-900-talet. Det fanns också 14C-date- 
rade anläggningar och fynd som visar på en tidigare närvaro un
der 400- och 500-talet. Fyndmaterialet är både omfattande och 
varierat. Här finns keramik och vävtyngder, djurben och horn (så
väl avfall som redskap), pärlor, bärnsten, glas, järn- och bronsfö
remål, slagg och stenföremål. Inom dessa grupper finns sedan fle
ra typer av föremål. Boplatsens basnäring har utgjorts av en 
biandekonomi med boskapsskötsel, fiske och viss odling. Från att 
ha varit en vanlig ”bondby” anses emellertid boplatsens struktur 
successivt ändras i riktning mot en större specialisering78.

Bebyggelselämningarna ligger i dag under stadsbebyggelse, vil
ket gör det omöjligt att fastställa dess ursprungliga utbredning (fig. 
52). I norr och i öster avgränsas boplatsen emellertid av två grav
fält, som båda har visat sig vara delvis samtida med grophusbebyg- 
gelsen. Vad man inte heller får glömma är att det på de ytorna som
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« Figur 52.

Kv. Tankbåten och

DELAR AV GRAVFÄL

TEN ÄR IDAG ETT 

VÄLORDNAT KOLONI

OMRÅDE.

79 (Källström 1924)
80 (Strömberg 
1978:88«)
81 (Strömberg 
1978:90, 1983:7)
82 (Strömberg 1983; 
1984)
83 (Strömberg 
1983:11)
84 (Becker 2004a; 
2004b)

inte undersöktes, mellan grophus och brunnar, med största san
nolikhet också har funnits stolpbyggda hus som har ordnat och 
format boplatsen på ett sätt som vi inte har fått inblick i på grund 
av den äldre undersökningsmetoden.

Gravfältet norr om grophusbebyggelsen, kallad Almehög, un
dersöktes 192479. Av de fynd och upplysningar som finns antyds 
att gravfältet använts under lång tid. Det fanns både urnegravar 
och skelettgravar från järnåldern förutom ett antal urnegravar 
från bronsåldern80. Det östra gravfältet var uppmärksammat ge
nom lösfynd av bland annat skelettdelar, keramik och några före
mål av brons. Andra lösfynd från området består av en näbbfibu- 
la och en spjutspets i järn vilka dateras till vendel- och vikingatid, 
600-900-talet. I samband med undersökningarna av grophusbe
byggelsen utfördes ytinventeringar och några mindre provgropar 
grävdes. Då lokaliserades åtminstone 4 brandgravar (några när
mare lägesangivelser finns inte) och bland annat ett genombrutet 
spänne av vendeltida typ och en bit av en vikingatida spännbuck- 
la påträffades. Det fanns även spår som tolkades som rester efter 
en bortodlad skeppssättning samt ytterligare ett 10-tal brandgra
var. Gravfältet förmodades därmed höra till den vendel- och vi
kingatida perioden och höra samman med grophusbebyggelsen i 
väster81.

I samband med en planerad exploatering av gravfältets västra 
del gjordes en mindre undersökning 1981. Då påträffades ytterli
gare 6 brandgravar vilka bestod av en liten rund och en stor rek
tangulär stensättning samt fyra runda stensättningar som Ström
berg kallat flacka rosen med kantkedjor. I stället för att vara från 
den yngsta järnåldern, som tidigare lösfynd och inventeringar 
hade indikerat, så daterades gravarna med hjälp av keramik till 
yngre romersk järnålder, 200-400-talet82. Tidsdjupet vidgades 
därmed och vad som tidigare antagits varit ett gravfält förmoda
des nu istället vara två; ett äldre närmast grophusbebyggelsen och 
ett yngre på ett mer topografisk exponerat läge längre öster ut. 
Strömberg föreslog att det äldre gravfältet hörde ihop med de älds
ta boplatslämningarna på grophusområdet, medan det yngre grav
fältet snarast hörde till en annan bosättning som legat öster ut83.

År 2004 gjordes ytterligare undersökningar i detta område då 
det planerades ny bebyggelse84. För det första så kunde det då 
konstateras att bevarandeförhållandena för metaller på ett dras
tiskt sätt hade försämrats under de ca 25 år som gått sedan de se
naste lösfyndsinsamlingarna på området. Eftersom området inte 
har odlats sedan början på 1980-talet är det troligt att det är surt 
regn som ligger bakom nedbrytningen. För det andra så klargjor
des det att det inte rör sig om ett sammanhängande gravfält. Det
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andra gravfältet i öster kunde avgränsas till det väldefinierade 
krönläget. Dess yta omfattar minst ca 1500 m2 men den ursprung
liga omfattningen är inte känd. Den återstående delen av gravfäl
tet ska skyddas mot markexploatering genom att ingå i ett grön
område.

Resultaten från undersökningarna visar emellertid att här 
finns en mindre grupp gravar; stensättningar i varierade kon
struktionsformer. De olika gravformerna talar för att det förkom
mer både skelett- och brandbegravningar. Sammanlagt registrera
des 10 gravar. Två av dem undersöktes, en mindre rund stensätt- 
ning som visade sig utgöra en brandgrav och en rektangulär 
”mansstor” stensättning som utgjorde en skelettgrav85. Med un- 85 (Becker 2004a; 
dantag för några få, mycket små fragment fanns inga skelettrester. 2004b)

Figur 53.

Grav från kv. 

Tankbåten i Ystad. 

Efter Becker 

2004a.
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86 (Strömberg 
1980:25; Ulriksen 
1998:1781)

Däremot påträffades fynd av den dödes personliga utrustning; en 
kniv med rester efter skaftet, ett lyraformat eldstål, en sölja och ett 
fragment efter en syl bestående av en spetsig järnpryl fäst i ett trä
stycke. Dessutom fanns det textilavtryck i korrosionen (fig. 53).

Fyndmaterialet ger en datering till den yngre järnåldern. Inga 
överlagringar av gravar har noterats, men de varierade gravfor
merna och gravskicken antyder att gravfältet använts under en 
längre tid. Gravfynden ansluter - i likhet med de tidigare lösfyn
den - till en datering till yngre järnålder. Några av stensättning- 
arna har emellertid likheter med de gravformer som undersöktes 
1981 vilket indikerar en datering till 200-400-talet. Därmed 
kvarstår frågan om de två gravfälten endast är rumsligt, men inte 
kronologiskt, skilda från varandra.

Om man sammanfattar bilden från kv. Tankbåten så framstår 
det som en kustnära fast bebyggelse etableras någon gång under 
200-400-talet. Endast en del av det ursprungliga boplatsområdet 
är undersökt.

Av lämningarna kan man sluta sig till att någon typ av järnhan
tering har ingått i invånarnas ekonomi. I övrigt är underlaget från 
denna period för litet för att bedöma befolkningsgruppens storlek 
och ekonomiska försörjning. Den vendel-vikingatida boplatsen 
har till en början byggt på självhushållning men successivt utveck
lat en specialisering. De rikliga fynden från kammakeri, textil- och 
smidesproduktion pekar på en omfattning utöver de egna beho
ven. Placeringen vid en liten bukt och intill en mindre bäckfåra har 
dessutom utgjort goda förutsättningar för en ankringsplats86. Man 
får också förmoda att havet utgjort en viktig närings- och utkomst
källa. Överskottsproduktion har avsatts på någon lokal eller regio
nal marknads- eller handelsplats. Under 600- till 900-talet verkar 
boplatsen ha nått sin kulmen för att därefter försvinna.

I boplatsens närhet både i norr och i öster, fanns gravfält där 
man har begravt sina familjemedlemmar både under 200- till 400- 
talet och under 600- till 900-talet. Gravskicket har varierat. Under 
200- till 400-talet bestod det av brandgravar anlagda med olika 
former av stensättningar. Under 600- till 900-talet verkar både 
brand- och skelettbegravningar tillämpas. Den yttre konstruktio
nen bestod fortfarande av variationsrika stensättningar.

I BEGYNNELSEN AV ARISTOKRATERNAS TID

Utvecklingen i riktning mot större politiska formationer som re
dan hade inletts under 600-talet konsoliderades. Tidigare, äldre, 
centra strukturerades om och ett mer finmaskigt nätverk av plat
ser som kan relateras till ett aristokratiskt skikt förstärktes under
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900-talet. Olika former för överherravälden och allianser uppfat
tas som de huvudsakliga strategierna för maktutövning utanför 
det egna herraväldet. De aristokratiska nätverken antas i stor ut
sträckning ha byggt på släktskapsförbindelser, där släktskap ak
tivt användes för att strategiskt konstruera familjegrupperingar 
och befästa relationer av politisk art. Inom regionerna skapades 
gruppidentitet genom att kommunicera en kollektiv identitet gen
temot andra grupper genom materiell kultur och rituella system 
(som exempelvis egen design av smycken eller keramik och sär
präglat offer- eller begravningskick). Jordegodset framstår dess
utom som en allt mer betydelsefull maktresurs87.

Området kring Nybroån och Köpingetrakten har länge varit 
välkänt för sina många fornlämningar. Landskapet karaktärise
ras som småkuperad jordbruksbygd, belägen i övergångszonen 
mellan det yttre backlandskapet och sandslätten, ca 3-4 km från 
kusten. Stenåldersdösen ”Trollastenen” och de många bronsål
dershögarna var det som till en början uppmärksammades. Sedan 
mitten av 1970-talet har flera arkeologiska undersökningar ge
nomförts inom och kring Stora och Lilla Köpinge byar samt Kö- 
pingebro samhälle88 (fig. 54).

Sammanfattningsvis har man inom den norra delen av socker- 
bruksområdet (se fig. 54), påträffat minst tre gårdsenheter från 
äldre järnålder, århundradena kring Kristi födelse, vilka legat in
vid varandra under flera bosättningsfaser och utgjort ett bylik- 
nande samhälle under 300-400 år. Därefter är det ett glapp till 
de två till tre gårdsenheter som funnits på platsen vid övergången 
1000- och 1100-talet. Åtminstone någon av gårdarna har emel
lertid kontinuitet ner i vendeltid (700-800-talet). En eller ett par 
av gårdarna utmärker sig också genom ett så kallat trelleborgshus 
under en bebyggelsefas. Ytterligare en utmärkande byggnad ut
gjordes av ett rektangulärt, slaviskt grophus med rökugn. Under 
den sista fasen, tidig medeltid, fanns två gårdar. Några svårdate- 
rade byggnader har tolkats som antingen en stavkyrka med tillhö
rande klockstapel, eller som flera upplagor av ett utkikstorn. Da
teringen bör ligga inom tidig- eller högmedeltiden. De senare läm
ningarna kan tolkas som föregångare till den medeltida och 
historiska bebyggelsen i Lilla Köpinge by. Av den eftermedeltida 
bebyggelsen från byn har endast fragmentariska spår efter två av 
gårdarna nr 1 och 2 på 1733 års lantmäterikarta undersökts.

I den södra delen av sockerbruksområdet har det framkommit 
rikligt med gårdslämningar från företrädesvis den äldre järnåldern, 
ca 200 f.Kr. till 200 e.Kr. Sammanlagt har 6 gårdar som existerat 
under åtminstone ett par bebyggelsefaser undersökts. Det har ock
så konstaterats spår efter järnframställning och järnbearbetning.

87 (Angiert m.fl., 
denna volym)
88 (t.ex. Tesch 
1983a, 1983b, 
1991, 1992, 1993; 
Berglund 1991b; 
Larsson, Callmer 
& Stjernquist (red.) 
1992; Söderberg 
1992; Hansson 
1995; Riddersporre 
1995; Sabo 1995a, 
1995b, 1995c, 
1996; Andersson
8C Söderberg 1999; 
Andersson 2000; 
Becker 2004c)
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Figur 54. 
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Det finns också äldre boplatslämningar, bland annat fyra hus 
från sen stenålder, ca 2000 f.Kr. samt bronsåldershus och en ur
negrav, ca 1500 f.Kr. En rikt utrustad flatmarksgrav (med närma
re 40 guldfoliepärlor) daterad till senromersk järnålder, omkring 
mitten av 200-talet, undersöktes 2004 (fig. 55). Av yngre bebyg
gelse finns endast ett par hus daterade till perioden sen romersk 
järnålder-tidig folkvandringstid, ca 300-500 e.Kr.89

Norr om Nybroån, i och invid Stora Köpinge bykärna, har fle
ra undersökningar visat på att vikingatida och tidigmedeltida be
byggelse samt en förmodad tidigkristen gravplats och handels
plats har tagit stora ytor i anspråk. Marknadsplatsen - köpingen 
- antas ha legat antingen vid åkröken vid ett vadställe vid vatten
kvarnen mellan Stora och Lilla Köpinge, eller vid Stora Köpinges 
bygata. Själva handeln har dock avsatt få spår. Över lag finns det 
inget utmärkande i fyndmaterialet förutom att det i en förmodad 
grav framkom ett nästan meterlångt vikingatida svärd.

Sockenkyrkan har sitt ursprung i en tidig 1100-tals stenkyrka 
med västtorn som var belägen intill en huvudgård. I anslutning 
till kyrkan står även Skånes enda runsten av Jelling-typ vilken bör 
ha rests under de sista decennierna av 900-talet90 (jfr fig. 58).

I södra delen och utkanten av samhället Köpingebro, vid 
Tingshögsområdet, drogs en bebyggelse samman under folkvand
rings- och vendeltid, 400-800-talet. Bebyggelsen var komplex 
och mångfunktionell och dess olika funktioner har varit förlagda 
på båda sidor om Nybroån. Flera gårdar har varit i bruk samti
digt och ett av husen har uppfattats som en ”hövdingagård”.

En omfattande bebyggelse inom den norra delen av socker- 
bruksområdet undersöktes 1999. Ytan ligger strax väster om den 
norra delen av den forna byn Lilla Köpinge. Husen fördelade sig 
inom två grupper med två respektive tre faser, uppförda direkt på 
varandra91. Hustypologi och 14C talar för att det rör sig om en gårds
enhet som existerat ca 300 år under perioden vendeltid-vikingatid 
(ca 700-1000-talet). I det senare skedet har gården flyttat ca 15 m 
norrut. I det yngsta skedet var gårdens huvudbyggnad ett så kallat 
trelleborgshus. Det som skiljer huset från ett äldre byggnadssätt är 
att väggarna försågs med dubbla stolprader, där de yttre stolparna 
var snedställda och stöttade väggarna. Därmed behövdes endast två 
par inre takbärande, parställda stolpar. Man fick därmed en ny 
hustyp med ett stort fritt utrymme i husets mitt, en hall. Från den 
nordiska sagolitteraturen och från arkeologiska undersökningar vet 
man att hallen introducerades redan under 500-talet92. På vardera 
sidan om denna hall, vid husets gavlar, fanns två mindre kammare, 
vilka var åtskilda från hallen av mellanväggar med dörröppningar 
(fig. 56). I byggnaden fanns också en ässja för primårsmide.

6

Figur 55. » 
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89 (Tesch 1993; 
Sabo 1995a;
Becker 2004c)
90 (Söderberg 
1992; Tesch 1993; 
Riddersporre 1995; 
Sabo 1995b)
91 (Andersson 
2000)

92 (Andersson &c 
Söderberg 1999; 
Andersson 2000; 
Nordberg 2003).
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Äldre lantmäterikartor och annat historiskt källmaterial har 
kunnat belysas genom undersökningarna i Lilla Köpinge. En av 
tofterna var betydligt större än de andra93 och man har därmed 
misstänkt att en storman har bott här. Det visade sig att hallbygg
naden ligger just inom denna toft (fig. 57).

Om man sammanfattar utvecklingen i Köpingeområdet så 
framstår det som om bygdens kärna under 400-700-talet varit 
koncentrerad till Tingshögsområdet för att sedan under 800- 
900-talet förflyttas ca 2 km uppströms Nybroån, till området vid

Figur 56. 

Trelleborghuset i 

Köpinge samt en

REKONSTRUKTION AV 

DETSAMMA. TECKNING: 

Annika Jeppsson.

93 (Riddersporre 
1995:79ff)
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Figur 57. 

Trelleborgs-

HUSETS PLACERING 

INOM TOFT NR 3 
inom Lilla Köpinge 

by (Efter Ridder

sporre 1995:93, 

fig. 401.

94 (Tesch 1992)

Stora och Lilla Köpinge (jfr fig. 54). Från att tidigare varit mer 
kust- och slättanknuten försköts bebyggelsen, liksom för många 
andra platser vid denna tid, inåt landet och backlandskapet kolo
niserades. Så småningom reglerades bebyggelsen och fixerades till 
de senare by tomterna. I Lilla Köpinge hade huvudgården en stör
re toft än de övriga.

Den ekonomiska basen för invånarna anses ha varit baserad 
på jordbruk och djurhållning, under den äldre järnåldern förmod
ligen i ett markanvändningssystem med inägor och utmarker samt 
permanent odlad åkermark. Under vikingatid anses fädriften va
rit särskild viktig94.

I 53



YSTADSOMRÅDET, REGIONER OCH CENTRALITETEN
Hur passar då de tre presenterade platserna in i det av forskarna 
regionindelade, förhistoriska, Skåne?

LILLA TVÄREN - EN GÅRD BLAND ANDRA?

Bebyggelsen vid Lilla Tvären visar att åtminstone en familj eller 
släkt har varit bosatt där under en 150-årsperiod vid vår tideräk
nings början. Gården har funnits inom ramen för ett rörligt pro
duktions- och bosättningsmönster. Det mesta tyder på att boplat
sen varit av ordinär karaktär och invånarna torde inte tillhört det 
övre sociala skiktet. Att de under etableringsfasen bedrev egen järn
produktion är i och för sig intressant. Det är möjligt att kunskapen 
dött ut och därefter inte återupptagits eller att man upplåtit områ
det åt en smed för ett speciellt tillfälle eller ändamål. De naturgeo
grafiska förutsättningarna har varit goda, speciellt med avseende 
på boskapsskötsel. Familjen torde ha haft goda och varierade själv
försörjningsmöjligheter som man därmed har kunnat leva gott på 
och en viss överskottsproduktion för utbyte kan inte uteslutas.

Kontakterna, i den mån de kan anses vara representativt av
speglade i den materiella kulturen, pekar väster ut, utmed sydkus
ten. Bland annat så visar det keramiska materialet tydligt släkt
skap med den keramiska utvecklingen i det danska området95. 
Dessutom finns ett par paralleller till offerskicket, att deponera 
ugnsfragment under stolpar som burit husets bärande stomme, 
från två, i det närmaste samtida hus från sydvästra Skåne; Lilla 
Hammar vid Hammarsnäs och Klörups backar vid Aggarp96.

Det enda inslaget av ”importfynd” från Lilla Tvären represen
teras av den romerska silverdenaren. Ytterligare två mynt, prägla
de för samma kejsare har återfunnits inom just det södra kustom
rådet. Ett är påträffat i Hammarsnäs i Stora Hammar socken och 
ett i Flatbjer i Borrby socken97.

Lilla Tvärens långhus har flera paralleller både från sydvästra 
Skåne och från Ystadsområdet, vilka alla har daterats till förro
mersk järnålder. De jämförbara husen från Ystadsområdet kom
mer från Köpingeområdet och har daterats till de 150 åren när
mast före Kristi födelse98. Rent konstruktions- och storleksmäs- 
sigt kan långhusen anses ordinära i sitt utförande. Vad som dock 
är utmärkande är gårdens hägnader. Mycket få gårdar i Skåne 
uppvisar spår efter rumslig avgränsning, vilket däremot är vanligt 
i de danska områdena vid den här tiden99.

När det gäller järnframställningen så fanns inte de nödvändiga 
råvarorna malm och ved i den närmaste omgivningen. Både malm 
och kolad ved tyder på kontakter med de norra delarna av Skåne.

95 (Stilborg 2003)
96 (Pettersson 8c 
Brorsson 2002; 
Bergenstråhle 8c 
Stilborg 2002)
97 (Helgesson 
2002, tabell 8:253)
98 (Tesch 1993)
99 (Artursson 
2005)



Invånarna på Lilla Tvären hade ett kontaktnät framför allt 
riktat åt den sydvästra regionen. Gemensamma föreställningar 
vad avser offertradition antyds. Hus, husoffer och keramik som 
tidigare har avtecknat en region i sydvästligaste Skåne under den 
äldre järnåldern, verkar därmed kunna utsträckas att även omfat
ta västra Ystadsområdet.

Däremot gäller inte dessa tendensen i kontakter vad avser 
gravskicket. I sydväst dominerade skelettbegravningar medan den 
sydöstra regionen karaktäriserades av en blandning av skelett- 
och brandgravar. Visserligen är det endast en av de påträffade ur- 
nebrandgravarna som har daterats, men dock.

TANKBÅTEN OCH SYDLIGA ÖSTERSJÖKONTAKTER

I området kring kv. Tankbåten framträder en fast, kustnära be
byggelse kring 300-talet som kan följas fram till slutet av 900-ta- 
let. Boplatsen har till en början byggt på självhushållning men un
der yngre järnålder, har successivt en specialisering utvecklats. I 
det rikliga fyndmaterialet antyds en överskottsproduktion av fle
ra typer av varor; kammar, tyger, järnföremål och troligen kött 
och fisk. Överskottsproduktionen har förmodligen avsatts på nå
gon lokal marknads- eller handelsplats. Det finns också flera före
målsgrupper som pekar på kontakter, exempelvis keramik av ti
dig-, mellan- och senslaviska formtyper. Andra inslag i fyndmate
rialet som visar på långväga kontakter med Väst- och Östeuropa 
samt inom Skandinavien utgörs av glas och täljsten, pärlor, järn 
(malm) och bronser.

Flera gravfält samt enskilda begravningar har påträffats i om
rådet kring boplatsen. Dateringarna är i huvudsak samstämmiga 
med boplatsperioden vilket understryker att det rört sig om en 
fast befolkning och inte någon form av temporär eller säsongsbe- 
tonad bebyggelse. Gravskicket har varierat där brandbegravning
ar använts både under 300-400-talet och under 800-900-talet. 
Skelettbegravning verkar bara ha använts under den yngre perio
den. Själva gravkonstruktionerna har under båda perioderna ut
gjorts av olika former av stensättningar.

Vilka har invånarna i kv. Tankbåten haft kontakt och utbyte 
med? Var fanns handels- och marknadsplatser, och var huserade 
närmaste sociala elit? Det förmodas ha funnits ett centralplats- 
komplex i Köpingeområdet, ca 10 km öster om kv. Tankbåten. 
Att grophusbebyggelsen i kv. Tankbåten i sig själv skall ha utgjort 
en marknads- eller handelsplats har också diskuterats. Märta 
Strömberg anser inte att något tyder på att platsen skall ses som 
handelsort, bland annat saknas fynd av till exempel vågar, vikter,
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mynt eller ädelmetaller. Snarast tyder fyndsammansättningen på 
att boplatsen haft en ekonomi som gett ett överskott som tillåtit 
förvärv av främmande föremål100. Hon föreslog att Hagestad för 
sydöstra Skånes del kan ha utgjort lokal bas för handel med im
porterade varor och att det bör ha funnits en eller flera sådana lo
kala marknadsplatser i trakten kring Ystad101. Johan Callmer har 
emellertid i flera sammanhang tagit upp Tankbåtenboplatsen som 
en plats knuten till handel och hantverk och betecknar den ofta 
som handelsplats102. Han poängterar emellertid att dess relation 
till ett regionalt centrum är oklar.

Utöver det lokala nätverket talar fyndmaterialet för att invå
narna i kv. Tankbåten under 800-900-talet hade ett kontaktnät 
framför allt riktat söder ut mot andra sidan Östersjön, det vill 
säga samma kontakter som karaktäriserade den sydöstra regio
nen. Gravmiljöerna i kv. Tankbåten, både vad gäller 300-400-ta- 
let och 800-900-talet sluter i stort an till den sydöstskånska regi
onen. Under den senare perioden tycks dock influenser från en 
sydvästlig region med skelettgravar ha inblandats. Det varierade 
yttre gravskicket med olika former och mönster av stensättningar 
visar även en nära koppling till Bornholm som utvecklat en regi
onal särart beträffande begravningsritual103.

Figur 58. 

Runstenen på 

Stora Köpinge

KYRKOGÅRD.

KÖPINGE - ETT CENTRALOMRÅDE

Att Köpingeområdet har varit en central bygd under samtliga för
historiska perioder talar inte minst de talrika fornlämningarna 
om. Genom att området har varit föremål för omfattande arkeo
logisk och kulturgeografisk forskning så framträder under järnål
dern två olika kärnområden. Båda är belägna på ömse sidor om 
Nybroån, först vid Tingshög ca 2 km från kusten, därefter mellan 
Stora och Lilla Köpinge byar ytterligare ca 2 km uppströms. Myc
ket talar för att det fanns så kallade storgårdar vid båda kärnom
rådena. Både i Stora och Lilla Köpinge etableras storgårdar under 
900-talets sista decennier. Stora Köpinges tidiga 1100-talskyrka 
förmodas även haft en högre status än andra samtidiga kyrkor, 
dels för att den hade ett ursprungligt torn, dels för att den genom
gick en omfattande ombyggnad under sent 1200-tal. Denna typ 
av ombyggnader av stenkyrkor är sällsynta under den romanska 
perioden och betraktas nästan som ett urbant fenomen. Utvidg
ningen anses visa på en ekonomisk specialisering och befolknings
koncentration som avvek från vad som annars betraktas som nor
malt på landsbygden104. Ytterligare indicier på storgårdar är dels 
förekomsten av Jellingtyprunstenen (fig. 58), dels av den större 
toft vid kyrkan som nämndes ovan.

100 (Strömberg 
1978:96)
101 (Strömberg 
1963:8ff; 1978:97)
102 (Callmer 
1991b:43, 1994, 
1995:57, 1998:31)
103 (Svanberg 
2003b: 146ff)
104 (Anglert 1989: 
221 ff, Wienberg 
1989:255f)
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I Lilla Köpinge antyder trelleborgshusen tillsammans med den 
större toften och den speciella konstruktion som antingen utgjort 
en stavkyrka med tillhörande klockstapel eller ett utkikstorn, på 
närvaro av en storman. De senare skulle i så fall ha övervakat mark- 
nadsaktiviteterna på Köpingeplatsen, eller trafiken på Nybroån. 
Den större toften i Lilla Köpinge, (nr 3), har även satts i samband 
med en adlig huvudgård som omtalas i ett brev från 1348. Gården 
beboddes då av väpnaren Jakob Pedersen105. En kontinuitet som 
stormansgård ned i vikingatid-tidig medeltid, verkar högst trolig.

Medan hallens roll var att framhäva en stormans status i sam
band med att gästabud så var monumentalarkitekturens syfte att 
göra intryck på betraktaren och förmedla makt och prestige. För
sta gången Trelleborgshustypen framträder är i de ringborgar som 
anlades kring 980. De utgjorde en genomtänkt arkitektonisk hel
het och anlades av den danska kungen Harald Blåtand som ett led 
i dennes strävan att knyta samman de olika landskapen till ett 
kungarike106.

En ledtråd till vem som lät uppföra hallbyggnaden i Lilla Kö
pinge utgörs av runstenen som står placerad vid kyrkan i Stora 
Köpinge. Ursprungligen har den rests i anslutning till storgården 
som fanns före stenkyrkan byggdes. Då runstenen är av Jelling- 
typ kan den knytas till de sista decennierna av 900-talet. Inskrip
tionen lyder: ”Vrest och Ny k och Kruse reste denna sten till min
ne av Ape deras felle och gode dreng"101. Det framgår att stenen 
är rest av tre krigare i den kungliga hirden till minne av en död va- 
pendragare. Benämningarna felle och gode dreng visar att den av
lidne var en betydande person i det kungliga följet. Runstenen ta
lar således för att stormannen i Stora Köpinge har varit nära knu
ten till kungamakten och det är rimligt att tänka sig att det har 
funnits en person med liknande hög status som residerade i Lilla 
Köpinge. Andersson och Söderberg frågar sig därmed om det kan 
vara så att de tre runstensresarna Vrest, Nyk och Kruse var per
soner med en jämförbar hög position som innehaft storgårdar i 
byarna kring Nybroån108. Mycket pekar alltså på att det vid förs
ta millennieskiftet har funnits flera potentater med kungligt sank
tionerad eller delegerad makt i Köpingeområdet.

Fyndmässigt finns det inslag som tidigt pekar på kontakter 
med södra Östersjöområdet, framför allt Bornholm. Södra Öster
sjöområdet verkar även finnas kvar som kontaktyta under den 
yngre järnåldern. Den stämpelornerade, tidigslaviska, Feldbergke- 
ramiken är mycket ovanlig i det skånska keramikmaterialet (jfr 
fig. 16). De platser där den påträffats ligger för det mesta vid kus
ten som Löddeköpinge, Trelleborg, kv. Tankbåten, Åhus och Flä- 
die109. Likväl finns ett par fyndplatser belägna något indraget i

105 (Tesch 1993: 
118; Riddersporre 
1995:84 och där 
anförd litt.)
106 (Andersson 6c 
Söderberg 1999 
och där anförd 
litt.; Söderberg 
2005:219)
107 (efter 
Andersson 8c 
Söderberg 1999)
108 (Andersson 6c 
Söderberg 
1999:24f)
109 (se Brorsson 
2003a och där 
anförd litt.; Becker, 
denna volym)



landet så som Dagstorp och Järrestad110. Förekomsten av den sla
viska Feldberg- och Fresendorfkeramiken ska inte ses som en han
delsvara utan som en del av det slaviska hushållet. Det vill säga 
att de slaver som vistades i Skåne upprätthöll sin egen keramiska 
tradition även med lokala leror111.

Vid första millennieskiftet dyker ett mer uttalat inflytande 
västerifrån upp, synligt genom trelleborgshuset och runstenen. 
Andra företeelser tyder på att kungamakten visade ett ökat intres
se i norra Ystadsområdet under 1000-talet är etablerandet av 
kungalevet Arvelund som låg vid nuvarande Nedraby, ca 5 km 
uppströms Nybroån, räknat från marknadsplatsen mellan Lilla 
och Stora Köpinge. Även den förmodade tidigkristna begrav
ningsplatsen och den tidiga kyrkan är företeelser som indirekt 
förknippas med kungamaktens etablerande.

110 (Becker 1999; 
Söderberg 
2005:287).
111 (Brorsson 
2003a:231ff)
112 (Söderberg 
2005:424ff, 437ff)

MELLAN TRADITION OCH FÖRÄNDRING
I den mån man kan ana kontakter, influenser, tillhörighet och 
identitet i Ystadområdet kan man något generaliserat påstå att det 
i stort har gått från en sydvästlig till sydostlig regiontillhörighet 
mellan vår tideräknings början och första delen av yngre järnål
dern, för att vid första millennieskiftet åter visa på ett starkt syd
västligt inflytande innan staden Ystad etableras i mitten av 1200- 
talet. Området karaktäriseras emellertid också av att kontakter 
upprätthållits med det södra östersjöområdet. Man kan även ana 
Ystadsområdets belägenhet i en gränszon mellan just de västra 
och östra regionerna, men även i förhållande till Bornholm. 
Ystadsområdet som gränsbygd har också påpekats i och med den 
runstenskoncentration av senvikingatida runstenar (”efter Jelling- 
typ”) som finns här. Detta har ansetts kunna representera mot- 
makt från den lokala eliten gentemot det begynnande kungliga 
administrativa inflytandet och förändringar i jordrättigheterna. 
Med andra ord kan runstenarna ses som ett symptom på kris som 
signalerar med- och motmakt i förhållande till den nya territoriel
la maktstrukturen som förknippas med riksbildningen112.

Sydöstra Skåne var ett specifikt bebyggelseområde avgränsat 
åt de flesta håll av antingen skog eller hav. Det har dock saknat 
någon naturlig gräns åt väster, mellan de sydöstra och sydvästra 
Skåneområdena. Gravar och gravfält från sydöstra Skåne uppvi
sar betydliga skillnader i de rituella traditionerna jämfört med 
vad som utövades i sydvästra Skåne. Detta är av speciellt intresse 
då det västra området var en del av en större tradition som prak
tiserades av huvuddelen i dagens Danmark (under hela järnålders
perioden). Denna västliga begravningstradition kan inte ha varit
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okänd för befolkningen i sydöstra Skåne. Fredrik Svanberg menar 
därför att man medvetet har utövat en annan tradition för att be
tona en tillhörighet till ett annat samhälle med en annan kollek
tiv identitet113. Den sydöstra regionens behov av en egen lokal 
identitet var således starkare än en mer övergripande kollektiv 
identitet kring den begynnande riksbildningen som istället hade 
tagit fäste i den sydvästra regionen114.

I fråga om lämningarna efter hus så har det visat sig att de inte 
skiljer sig nämnvärt från varandra inom perioderna. En i stort sett 
gemensam byggnadstradition förefaller ha funnits i södra och 
mellersta Skandinavien vilket gör det svårt att använda husmate
rialet ensamt för att bedöma förekomsten av och intensiteten i 
kulturella kontakter mellan olika områden. Det finns hittills såle
des inga uppenbara tecken på regionala skillnader i huskonstruk
tioner inom Skåne. Husplanerna/konstruktionerna har ett myck
et enhetligt utformande där grundstrukturen under hela järnål
dern är treskeppig med ett centralt ingångsrum och två sidorum115. 
Man kan inte utesluta att man har haft olika traditioner att mar
kera grupptillhörighet och identitet när det gäller yttre detaljer så 
som utsmyckning av husen. Storleken på långhuskonstruktioner
na kan dock variera mellan och inom perioderna, vilket förmodas 
spegla social ställning; ju längre långhus desto högre position. 
Förutom en framträdande placering i landskapet är det emellertid 
främst komplexiteten av tillhörande bebyggelse och aktivitet samt 
fyndkompositionen som anses spegla social ställning. Det är 
egentligen först i och med trelleborgshusen och hallmiljöerna med 
ceremonihus som närvaron av en social elit blir riktigt tydlig. 
Hallen utgjorde den kanske viktigaste platsen för den aristokra
tiska religionsutövningen. Dessa påkostade och praktfulla stor
mans- och kungsgårdar har av allt att döma varit förebilderna för 
den mytiska gudavärldens guldglänsande gårdar. Den nordiska 
sagolitteraturen och skaldediktningen beskriver dessa byggnader 
som ofta överdådigt inredda och utsmyckade med allehanda hant
verk, målningar och prydda med praktvapen, krigsbyten och an
dra klenoder116.

Bebyggelsen i kv. Tankbåten har framhållits som en trolig fö
regångare till framväxten av den högmedeltida staden Ystad117. 
Eftersom det finns ett glapp i tid till det att staden etableras är det 
troligare att kustbebyggelsens upphörande i kv. Tankbåten i stäl
let skall kopplas samman med Lilla Tvärens byetablering, något 
både Sten Tesch och Ingmar Billberg också har framhållit118. Den 
äldre järnåldersboplatsen på Lilla Tvären kan i sin tur uppfattas 
som en del av det landskap som föregått bebyggelsen i kv. Tank
båten. Landskapets föränderlighet är tydlig genom bebyggelsens

113 (Svanberg 
2003a:175ff)
114 (Svanberg 
2003a:177)
115 (Artursson 
2005)
116 (Nordberg 
2003:167ff)
117 (bl.a. Strömberg 
1978)
118 (Tesch
1983b:77; Billberg 
1989:34)

I 60
d



rörlighet och ändrade styrkeförhållanden. De tre platserna ger 
emellertid ingen heltäckande bild av utvecklingen i området, men 
framstår som tre representanter för olika förhållningssätt till 
landskapet. Vad som utkristalliserats är att det i den västra utkan
ten av dagens Ystad finns en lång områdeskontinuitet av bebyg
gelse under hela järnåldern, eventuellt redan från yngre bronsål
dern. Närheten till kusten har rimligtvis varit en viktig förutsätt
ning för bebyggelsen i området, där skapandet av anloppsplatser 
har varit en viktig faktor. Även om naturförutsättningarna har 
varit goda längs större delen av kusten bör Ystadsområdets speci
ella förutsättningar för en bra biandekonomi ha varit en lokalise
ringsfaktor att räkna med. Dessa två faktorer bör ha varit primä
ra, åtminstone under den äldre perioden. Längre fram i järnål
dern bör landskapet ha befolkats i rätt hög grad och tillgången på 
land som kunde försörja ett självhushåll blivit begränsad. Då får 
man tänka sig att även de ”icke optimala miljöerna” tas i besitt
ning. Vid tiden för kv. Tankbåten bör också det kommunikations- 
mässiga motivet ha vägt tungt.

Ett utmärkande drag för de förhistoriska centralområdena är 
just att de växer fram i områden med goda förutsättningar för 
jordbruk och boskapsskötsel. Det är också karaktäristiskt för de 
högmedeltida städerna vid Skånes kust att de växt fram i anslut
ning till dessa äldre bygder, som centra för en vidare distribution 
av jordbrukets produkter.

LANDSKAPET SOM STRATEGISK ARENA
Landskapet har inte utgjort en oföränderlig och passiv bakgrund 
till utvecklingen i Ystadområdet. Människor och bebyggelse har 
varit en aktiv del av landskapets utveckling, vilket framgår av be
skrivningen ovan. Bebyggelse har tillkommit, lagts öde eller flyt
tats. Vissa perioder har varit expansiva, medan andra har varit 
mera stabila eller rent av regressiva. Samtidigt har traditioner och 
minnen i landskapet varit viktiga att förhålla sig till. Var förfäder
na bott och begravts har man naturligtvis tagit hänsyn till. Man 
har heller inte kunnat nonchalera olika typer av investeringar som 
gjorts i landskapet. Vardagslivets göromål och handlingar har va
rit en viktig del av samhällsutvecklingen, men denna har ofta haft 
ett långsamt tempo. Samtidigt har olika riktade strategier, fram
för allt ur ett maktperspektiv, påverkat landskapet och utveckling
en mera drastiskt. Detta avspeglas i exempelvis resandet av runste
nar, byggandet av kyrkor och indelningen i socknar.

För att skapa en stad eller en centralort måste det finnas goda 
förutsättningar i det omgivande landskapet. Forskningen har ofta
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betonat betydelsen av ett agrart omland. För Ystad anses även 
sillfisket ha spelat en avgörande roll119. För städer som Skanör och 
Falsterbo tycks sillfisket ha varit helt avgörande, då de saknade en 
omgivande jordbruksbygd. Här har naturligtvis den geografiska 
placeringen på Skånes sydvästra hörn skapat en önskad tillgäng
lighet för både fisket och distributionen av sillen. För lokalisering
en av Ystad har det goda hamnläget ofta lyfts fram såväl för det 
säsongsmässiga fiskeläget som för den senare köpstaden. Goda 
hamnförhållanden behöver dock inte ha varit avgörande. Före
komsten av naturliga hamnlägen tycks inte ha spelat någon större 
roll för detta fiske. Sen Malmö, den mest expansiva staden i Skå
ne under senmedeltiden, saknade hamn under hela medeltiden, 
och det anses att en sådan snarare skulle ha utgjort ett hinder för 
än underlättat hanteringen av sillen120. Även situationen i Trelle
borg tycks ha varit likartad121. Samtliga dessa kuststäder skapades 
på 1200-talet.

Om inte hamnlägen varit en förutsättning förefaller stora 
sträckor av den skånska kusten ha varit lämpliga lokaliseringar 
för 1200-talets städer. En utvecklad kustnära jordbruksbygd har 
funnits på många håll, inte minst längs hela sydkusten. Längs den 
skånska kusten har alltså funnits många potentiella lägen för en 
stadsetablering. Ett sådant tydligt läge finns exempelvis mellan 
Ystad och Trelleborg vid Östra Vemmenhög. Kring Östra Vem- 
menhög och Dybäck har det funnits ett framträdande centralom
råde under järnåldern122. Områdets centralitet kan tydligast be
läggas under den mellersta järnåldern, men har fortsatt in i med
eltiden. En betydande omgestaltning av landskapet skedde dock 
omkring år 1000 (slutet av 900-talet) då nya maktkonstellationer 
etablerades.

De avgörande förutsättningarna för stadsetableringar under 
1200-talet har uppenbarligen legat på ett annat plan än det eko
nomiska och funktionella. Sociala och maktpolitiska strukturer 
har sannolikt skapat de yttersta förutsättningarna för städerna. 
Urbaniseringen måste vara sanktionerad, och i viss mån troligtvis 
initierad, av befolkningen i och kring staden för att få bärkraft 
och hållbarhet.

Utifrån de arkeologiska resultaten på de platser eller områden 
som denna artikel behandlar kan den dynamiska utvecklingen i 
området kring Ystad skisseras i grova drag och samtidigt ligga till 
grund för en förståelse för skapandet av staden. Under äldre järn
ålder kan en spridd, troligtvis småskalig, bebyggelse konstateras 
vid Lilla Tvären, Köpinge och Tingshög. En tydlig förtätning av 
bebyggelsen ägde rum under den mellersta järnåldern (ca 400), 
vilket kan ses i kv. Tankbåten och vid Tingshög. På båda platserna

119 (Andersson m.fl. 
1991:359ff)
120 (Reisnert 
2006:77)
121 (Larsson, denna 
volym)
122 (Helgesson 
2002:152ff; 
Larsson 2003; 
Anglert 2003: 
128ff)
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123 (Hermanson 
2000)

124 (Andrén 1983)
125 (Angiert 
1995:36ff)

framträder nu indikationer på marknadsaktiviteter och vid Tings
hög även en betydande gård med högre status. Vid Lilla Köpinge 
har det även funnits en manifest gård under den yngre järnåldern 
(ca 700-1000). En genomgripande omgestaltning av landskapet 
infaller under slutet av 900-talet. Bebyggelsen och aktiviteterna 
vid kusten i kv. Tankbåten överges. Samtidigt förstärks bebyggel
sen vid Lilla och Stora Köpinge, vilket är ett resultat av den by
bildningsprocess som pågår. Det medeltida bylandskapet tar form 
och förstärks så småningom genom ett kyrkobyggande. Den med
eltida byn Lilla Tvären var en del av denna landskapsomvandling. 
Utvecklingen i Lilla och stora Köpinge antar dock proportioner 
som går utöver den normala byn.

I omvandlingen av landskapet kring år 1000 var en samlande 
överhöghet, som i allmänhet kallas kungamakten, en viktig fak
tor. Vid denna tid hade kungamakten inga fasta former och kan 
inte jämföras med den formaliserade kungamakt som framträder 
på 1200-talet. Maktutövningen var mera komplex och byggde tro
ligtvis i hög grad på allianser, vänskap och släktskap123. Detta var 
en högst instabil struktur och vilade i stor utsträckning på en 
sanktionerad maktställning som fördelades mellan samhällets top
par. Snabba förändringar kunde ske beroende på om plötslig ovän
skap uppstod eller om allianser bröts. Vad som var en gynnsam 
partner ena dagen kunde nästa dag vara en fiende.

Det mest konkreta uttrycket för kungamaktens närvaro i om
rådet var kungalevet (kunglig förvaltningsgård/egendom) i Arve- 
lund/Nedraby, som sannolikt existerat på 1000-talet124. Denna 
kronans egendom har tagit allmänningsmark i anspråk. Förmod
ligen har kungamakten haft ägorätten till all mark som ingen 
ägde inklusive allmänningar. Egendomen har gränsat till Stora 
Köpinge i söder, där kungamakten även haft förgreningar. Ett 
tydligt uttryck för detta är runstenen från slutet av 900-talet, vars 
omtalade personer säkerligen har varit knutna eller allierade med 
kungamakten. Strategin har varit att skapa kontroll och domi
nans i området genom lyckade allianser.

Men alla har inte anslutit sig till denna strategi. Personer och 
grupper inom den lokala eliten med traditioner långt tillbaka i ti
den har av olika anledningar inte velat ansluta sig till detta pro
jekt, i varje fall inte omedelbart. I Stora Herrestad har man mar
kerat sin egen särställning. På den idag försvunna runstenen från 
byn har hustrun efter en mycket ”velbyrdig thegn” manifesterat 
sin ställning. En tbegn tillhörde den yttersta senvikingatida eliten 
och var en stor jordägare med en lokal förankring bakåt i tiden125. 
Stora Herrestads betydelse framgår även av att tingsplatsen tro
ligtvis har lokaliserats hit och att byn har varit namngivare för
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Herrestads härad. En rimlig, och på andra håll praktiserad, stra
tegi hade varit att göra Stora Herrestad till kungalev, vilket dock 
inte tycks ha varit möjligt. Men redan 1085 har kungamakten till
skansat sig betydande egendomar i Stora Herrestad, vilket finns 
belagt genom en kunglig donation av en större egendom i byn till 
domkyrkan i Lund, Knut den heliges gåvobrev 1085. Detta under
stryker platsens tidigare betydelse.

De äldsta aktiviteterna på platsen för Ystad anses vara förknip
pade med ett säsongsmässigt fiske126. De få fynd från 1000- och 
1100-talet som har gjorts i staden i anslutning till åmynningen har 
hänförts till de omkringliggande byarnas fiske under hösten. Uti
från de naturtopografiska förhållandena bör det främst ha varit 
byarna väster om Öja-Herrestads mosse som bedrivit fiske vid 
Vassaåns utlopp. Mossen har legat som en barriär mellan denna å 
och Köpingeområdet vid Nybroån. Ett fiskeläge har alltså funnits 
på platsen för Ystad samtidigt med marknadsplatsen vid Köpinge. 
Omfattningen av fisket är oklar och svår att komma åt då en tem
porär verksamhet av detta slag inte behöver avsätta några tydliga 
spår. Fisket har emellertid knappast kontrollerats från Köpinge 
och kungamaktens allierade. Fisket kan dock förmodas ha ökat i 
betydelse under den tidiga medeltiden, vilket hänger samman med 
en ökad efterfrågan på fisk från både när och fjärran.

Omvandlingen av Ystad till en urbaniserad ort med stadsbe
byggelse tycks ha skett tämligen fort. Från senare halvan av 1200- 
och 1300-talet har omfattande bebyggelse och kulturlager kun
nat beläggas från stora delar av staden127. Under perioden hade de 
tyska handelsmännen skaffat sig ett stort inflytande över handeln 
i södra Östersjöområdet och därmed även påverkat utvecklingen 
längs de skånska kusterna. Sillen har varit den viktigaste handels
varan.

Ett troligt scenario för sillfiskets utveckling på platsen för 
Ystad kan därmed tecknas. Under tidig medeltid har de närlig
gande byarna bedrivit ett säsongsmässigt fiske på stranden. Fiske 
har säkerligen varit ett viktigt näringsfång under alla tider, men 
har avsatt få spår i det arkeologiska materialet. I stort sett kan fis
ke ha bedrivits var som helst längs den skånska kusten. Men ge
nom ett ökat intresse och tydliga handelspartners har fisket anta
git mer organiserade former128. Vissa platser har därmed hamnat 
i fokus och utvecklats både när det gäller omfattning och regel
bundenhet. Vissa platser som Ystad har därmed blivit regelrätta, 
säsongsmässiga fiskelägen. Omfattningen har varit betydande 
och för att garantera en regelbunden överföring har de tyska han
delsmännen skapat en struktur som tryggat utförseln av sill. Det
ta har inneburit en planläggning och ett byggande för förädlingen

126 (Tesch 
1983a:67)
127 (Tesch 1983a: 
karta 11)
128 (se även Anglert 
2006b)



av sillen, men även för en kringverksamhet för människorna som 
var sysselsatta med denna verksamhet, däribland många tyskar. 
Åtminstone för en årligt återkommande, temporär bosättning. 
Ett betydande tyskt inslag bland befolkningen framgår exempel
vis av den keramik som hittas i de äldsta kulturlagren. En analys 
av keramikmaterialet från Ystad skulle kunna visa på omfattningen 
av denna inflyttning och när den blev dominerande.

Den ovan skisserade utvecklingen, som ger en alternativ tolk
ning till Ystads framväxt, har knappast undgått kungamakten 
med sin huvudsakliga lokalisering i Köpingeområdet. Under 
1200-talet har även kungamakten omvandlats och fått en tydlig 
feodal karaktär, vilken i hög grad byggde på en delegerad makt129. 
Kungamakten var nu institutionaliserad, vilket innebar en ut
vecklad territorialisering och ett tydligt överherravälde. Fokus 
har kunnat flyttas från en plats till en annan, i det här fallet från 
Köpingeområdet till Ystad. Det som försiggick i Ystad var även av 
större intresse, inte minst ekonomiskt, för den nya kungamakten. 
För att markera närvaron och överhöghetsrätten har förmodligen 
en borg anlagts i stadens utkant130. Detta kan jämföras med den 
likartade utvecklingen i exempelvis Skanör och Falsterbo131.

129 (se Anglert m.fl., 
denna volym)
130 (Tesch 1983a:
18)

131 (Ersgård 1984; 
1988)
132 (Söderberg 
2005:380ff)
133 (alltså har det 
existerat en 
heterarkisk eller 
acefal situation, se 
Anglert m.fl., 
denna volym)

YSTAD MELLAN REGIONERNA
Den skånska sydkusten förefaller ha varit delad i en västlig och en 
östlig sfär under större delen av järnåldern. Dessa inflytelsesfärer 
anses ha mötts någonstans i Ystads närhet. Sydöstra Skåne har 
framför allt haft utvecklade kontakter med Bornholm och områ
dena längs den södra östersjökusten, medan den sydvästra delen 
har anslutit till ett mer uttalat danskt sammanhang. Övergången 
har inte varit en skarp eller fastlagd gräns. Området kring Ystad 
kan ur denna aspekt alltså betraktas som ett gränsområde.

Köpingeslätten kring Nybroån har emellertid identifierats som 
ett tydligt centralområde. Det äldsta centralplatskomplexet var 
beläget vid Tingshög132. Senare har ett nytt komplex skapats vid 
Lilla och Stora Köpinge något längre upp för Nybroån. Kontakt
nät och influenser får mot slutet av järnåldern en ökad västlig 
orientering. En rikssamling pågick och ett religionsskifte hade på
börjats omkring år 1000. Vid denna tid suddades de övergripan
de regionala skillnaderna ut, medan speciella drag levde vidare 
långt fram i vår tid.

Centraliteten i den sydöstra delen framstår under den yngre 
järnåldern som spridd på flera platser utan att det funnits någon 
tydlig övergripande styrning133. För den sydvästra delen har Upp- 
åkras roll som ett samlande maktcentrum diskuterats. Denna del

I 65



av Skåne tycks dock ha haft en tydligare koppling till en större 
dansk inflytelsesfär. Betydelsen av att förhålla sig till olika skalni
våer framstår som högst väsentlig.

Området kring Ystad kan alltså under en period av järnåldern 
uppfattas som ett ”mellanrum” eller en zon mellan två inflytelse
sfärer. De tidiga centrala uttrycken i Ystads närhet kan därmed 
vara ett uttryck för att skapa kontaktytor mellan dessa sfärer. 
Dessa kontaktytor kan uppfattas som en länk mellan olika regio
ner, men även som en ”port” mellan flera regioner och en vidare 
omvärld. Områden i inlandet som saknar kustanknytning har 
haft ett behov av dessa kanaler för kontakter. Att området strax 
väster om Ystad har haft omfattande kontakter in i landet stärks 
av det troliga äldre vägnät som sammanstrålar på denna plats. 
Detta leder till frågor kring hur bosättningarna och aktiviteterna 
i Kv. Tankbåten ska uppfattas. Närheten till kusten har även spe
lat en avgörande roll för dessa ”portar”. Det kan även förutsättas 
att platser av denna karaktär måste ha kunnat uppfattas som re
lativt neutrala, till skillnad från de centrala platser som varit di
rekt knutna till ett centralområde med en uttalad, inre maktstruk
tur.

När staden Ystad skapades har de regionala skillnaderna varit 
utraderade, åtminstone på ett övergripande plan. Samtidigt har 
det funnits anledning att återknyta till en äldre uppfattning och 
tradition om platsen.

De lokala variationerna i landskapets förutsättningar kunde för
stärka eller försvåra stadens utveckling. I den följande artikeln dis
kuteras skillnader och likheter mellan hur städerna Lund, Trelle
borg och Malmö skapats och gestaltats.
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DE SKÅNSKA STÄDERNA utgör exempel på hur landskapet om
formats och nya platser skapats. De har alla utgjort centraliteter i 
någon bemärkelse och ingen av dem har växt fram av sig själv. De 
har haft olika funktion och betydelse, något som kanske framträ
der tydligast vid en jämförelse. Även om det så småningom ska
pats en något så när gemensam uppfattning om vad en stad är, 
skapade olikheter i städernas förutsättningar, utformning, kon
takter och nätverk variationer i sätten att leva och verka.

Olika praktik, organisation och betydelsesystem bildar, i ett 
längre tidsperspektiv, ett slags förlopp som format varierande ma
teriella uttryck. Städerna är alltså både lika och olika. Vi menar 
oss idag finna skillnader mellan exempelvis Lund, Trelleborg, 
Malmö och Ystad (fig. 59). Ytterst beror detta på vilka grupper i 
staden som vid olika tidpunkter varit starkast och kunnat hävda 
sina intressen. Städerna skapades och formades i både samför
stånd och konflikt.

De materiella uttrycken finns i olika skalnivå. I den större ska
lan omformas landskapen genom platsskapande, markeringar, 
avgränsningar och hopkopplingar (jfr fig. 8). I det lilla handlar 
det om att skapa likheter eller åtskillnader i det mest vardagliga, 
allt ifrån matkultur och klädedräkt till bostädernas utformning.

Platser kan vara olika svåra att avläsa beroende på vilka som 
skapat och brukat dem. Väldefinierade ideologiskt manifesta ut
tryck med en tydlig avsändare har varit de lättaste att identifiera. 
Arkeologin har också i hög grad uppehållit sig vid dessa. Staden 
och dess institutionella innehåll är ett sådant tydligt uttryck. Men 
staden är också de levda rummen, formade genom sociala hand
lingar som omskapats och bildat en urban livsform. Hur denna 
livsform frambringats är ett av stadsarkeologins problemområ
den1.

Frågan i det följande är helt enkelt: när blir en plats till en 
stad?

Staden förefaller, med en förenkling, att ha skapats på två so
ciala nivåer: ”högst upp” och ”längst ned”. Den är som regel en del 
av en större samhällsomvandling karaktäriserad av en koncentra
tion av människor och funktioner2. Med högst upp avses i ett med
eltida sammanhang de aristokratiska grupperingar och allianser 
som bildat kungamakt eller kyrka och i ett modernare samman
hang statsmakten. Med "längst ned” menas vardagliga sociala 
handlingar. Den urbana livsformen - och identiteten - har skapats 
aktivt, i olika grad av medvetenhet och insikt. Staden är en stad 
när dess invånare handlar på ett sätt som uttrycker en identitet 
som skiljer sig från omgivningens. Arkeologiskt kan detta vara 
synligt genom en allt enhetligare materiell kultur. Gestaltningen

Figur 59. »
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1 (Christophersen 
2000a; Larsson 
2006a)
2 (Anglert 
2006a:233)
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av stadslandskapet har skapat samstämmighet i handling (sociala 
praktiker), förkroppsligat normer och kommunicerat förvänt- 
ningssystem. Dessa har givetvis varit föränderliga och klassbund
na. Platsen har fungerat som länk mellan social struktur och indi
viduell handling i en form av ”föreställd gemenskap”3. Det är som 
om själva stadens utformning instruerar hur man agerar som 
stadsinvånare och att man är medveten om detta.

I det följande diskuteras några av dessa nivåer, från platsska- 
pande som en del av aristokratiska grupperingars rumsliga strate
gi under sen 900-tal till gaturummens gestaltning och betydelser 
för utformningen av en enhetlig, borgerlig, materiell kultur. Det 
är också en beskrivning av en förändring där invånarna inled
ningsvis kategoriseras av den platsskapande överheten till att de 
själva definierar sig som stadsbor och borgare. ”Plats” diskuteras 
alltså på två olika nivåer som tillsammans format städerna som 
centraliteter.

Det är också att försöka komma bakom våra egna föreställ
ningar om vad en stad ska vara4. Vi är idag låsta i vår moderna 
uppfattning av vad som är urbant och vad som är inte är det, vil
ket väl präglat en stor del av våra försök att definiera ”förfluten- 
hetens stad”.

STADEN SOM ARKEOLOGISKT OBJEKT
Det verkar finnas två olika uppfattningar om den medeltida sta
den. Den första, och lätt romantiska, består av en med murar, 
torn och tinnar omgiven stad av hus försedda med trappstegsga- 
vel, bebodd av riddare och köpmän med snabelskor. Den andra 
uppfattningen har målat visionen av vindlande, smutsiga, sjuk- 
domshärjade gränder befolkade av likaledes smutsiga och sjuk- 
domshärjade trashankar. Dessa båda bilder populariseras och 
förstärks genom film, serier och dataspel. Ingen av dessa två po
pulära uppfattningar tycks fullt ut motsvaras av vad vi hittills 
känner till om de skånska medeltidsstäderna.

Vad som, vid olika tider, räknats som stad är inte lätt att defi
niera. Urbaniseringsproblematiken är komplex och tycks ha disku
terats lika länge som det funnits städer5. Äldre stadsarkeologisk 
forskning lade stor vikt vid de juridiska förhållandena. När en 
plats omnämnts som juridiskt särskild från landskapet har den 
räknats som stad, egentligen oavsett om det bott någon där eller ej. 
Det har inneburit att orter som kanske inte varit tätbebyggda räk
nats, medan tätorter utan juridiska privilegier inte tagits med.

Man lade också stor vikt vid vilka institutioner som funnits på 
en plats. Antalet kyrkor, kloster, rådhus och borgar har använts

3 (Anderson 1992)
4 (Mogren 2005)
5 (t.ex. Blomkvist 
2001 för en 
sammanfattning av 
argumenten)
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6 (t.ex. Andersson 
1976; 1990; 
Andrén 1985)
7 (Andersson 1997; 
2002;2006)
8 (Andersson 
1990:25)
9 (Wolf 1982:387)

för att definiera och rangordna städer6. Runt om i landet har där
för många av dessa byggnadsverk under årens lopp undersökts ar
keologiskt. Sådan kunskap om städernas övergripande utform
ning är en förutsättning för att kunna diskutera dem som social- 
och kulturhistoriska arenor7.

Förståelsen av städer som arkeologiska kunskaps- och studie
objekt har under senare år ändrat utgångspunkter. Vi ställer upp 
andra frågeställningar än tidigare i våra undersökningsplaner. Det 
innebär att våra tillvägagångssätt för undersökning och dokumen
tation har förändrats. Detta i sin tur innebär att vi skapar ett mer 
detaljerat källmaterial som i sin tur rest ytterligare frågeställning
ar och skapat nya gränser för vår förståelse. Och så vidare.

En ofrånkomlig fråga är varför städerna grundades över huvud 
taget. Olika typer av städer, i skilda kulturer, har funnits i alla ti
der. Grundandet av tätorter har tagits som ”ett slags yttre tecken 
på ett samhälles styrka och organisationsnivå”8 och därmed kan
ske kommit att förstås som ett slags ”naturlig” utveckling. Men 
vilken är den komplexitetsnivå som gör skapandet av urbana plat
ser möjlig och vilka är behoven av en viss organisation och hierar
ki och varför permanentades centraliteten till vissa platser?

Det finns alltså ingen enskild förklaring, ett enda behov, en 
enda orsak: ”Once we locate the reality of society in historically 
changing, imperfectly bounded, multiple and branching social 
alignments, however the concept of a fixed, unitary, and bound
ed culture must give way to a sense of fluidity and permeability 
of cultural sets [...]. A ’culture’ is thus better seen as a series of 
processes that construct, reconstruct and dismantle materials, in 
response to identifiable determinants”9.

Grundandet av platser som blir städer, skapandet av städer 
och framväxten av en urban livsstil har inte varit ett mål i sig 
själv. Det har ingått som delar av ett förändrat sätt att förstå, ut
trycka världen och tillvaron. Städerna har kanske heller inte varit 
av så avgörande betydelse för samhällenas fortbestånd som vi till
skrivit dem; de har varit nyttiga i olika sammanhang. Deras till
skrivna roll är kanske bara en akademisk konstruktion?

Det vi menar med urbanitet är inte alltid heller låst till en av
gränsad plats: ”Utifrån ett arkeologiskt landskapsperspektiv kan 
det vara viktigt att skilja mellan urbanisering och urbanism. Ur
baniseringen kan i hög grad beskrivas som en process, medan ur
banismen är den form eller det tillstånd som denna process ledde 
till. Tillsammans har de format, vad jag här med ett gemensamt 
ord vill benämna, urbaniteten. Urbaniteten kan alltså studeras ut
ifrån två perspektiv, dels som en del av en större samhällsom
vandling karaktäriserad av en koncentration av människor och
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funktioner till speciella platser, och dels som utvecklingen av en 
speciell livsform eller identitet. Urbaniseringen respektive urba
nismen har haft olika förlopp där rollerna i hög grad har växlat 
över tid. Ursprungligen har en begynnande urbanisering varit för
utsättningen för framväxten av en urbanism, medan det idag 
framför allt är urbanismen som är drivkraften bakom den allt till
tagande urbaniseringen”10.

Städerna är allt för komplexa för att det enkelt ska låta sig väl
jas kvalitativa eller kvantitativa aspekter för jämförelser. Städer är 
komplexa system av fast och rörligt, materiellt och immateriellt. 
Det gör det hart när omöjligt att någon greppa ”helhet”, även i 
dagens städer. Varje historia är därför ett närmast framtvingat 
urval. För att försöka bringa någon reda tar vi utgångspunkt ett 
schema i fyra punkter som f. professorn i stadsplanering vid Lunds 
universitet Vibeke Dalgas har presenterat. Det gör det möjligt att 
analysera en stad - eller vilket rum som helst - i fyra steg:
1. Fysiska förhållandena, det vill säga den fysisk-materiella omgiv

ningen som gator och torg, institutioner och bebyggelse
2. Funktionella förhållanden, det som försiggår eller utgör an

vändningen av denna omgivning
3. Administrativa och ekonomiska förhållanden, hur staden styrs 

och hur makten över staden etableras och vidareförs
4. Sociala och psykologiska förhållanden, allt det som rör män

niskan11.

Det är alltså i det följande inte fråga om att försöka göra någon 
”totalhistoria”. Genom att utgå från några tydliga grupper av 
människor - aktörer - diskuteras urbaniseringen som både funk
tion och livsform. Nyanser och skuggningar har lämnat företräde 
för en historia målad med ganska bred pensel och starka färger.

I det följande används tre skånska städer - Lund, Trelleborg 
och Malmö - som exempel för att understryka skillnader i de med
eltida städernas förutsättningar, gestaltning och kontaktytor.

EXEMPLET LUND
Omformningen av landskapet under andra halvan av 900-talet 
innebar både att nya betydelser tillfogades och nya typer av plat
ser skapades. Av de senare kom några så småningom att räknas 
som städer. Som exempel på det senare kan nämnas Tommarp, 
Helsingborg och Lund. Av dessa är det bara Helsingborg och 
Lund som fortlevt som städer in i våra dagar.

Att skapa nya platser görs inte oomtvistat, varken idag eller i 
det förflutna. Det handlar om makten över meningen och vems

Figur 60. »
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10 (Anglert 
2006a:233)
11 (efter Andersson 
2006:11)

I 72





»« ■. —»O» “

Lund

Uppåkra

förståelse och beskrivning av landskapet som ska gälla (fig. 60). 
Att skapa en ny plats innebär att ordna människor i nya relatio
ner. Frågorna består då, inledningsvis, av vem eller vilka som haft 
kraft nog att genomföra förändring och vari attraktionen, eller 
värdet, i placeringen bestått. Man kommer långt på den klassiska 
humanistfrågan Cui bono? - vem tjänade på detta?

Nu behöver man vara försiktig så att man inte projicerar ett 
långt senare resultat och låter detta utgöra förklaring för tidigare 
handlingar. Linjära berättelser riskerar att skapa ett falskt medve
tande kring rum och landskap och därmed om sociala relationer 
och mönster för dominans. Vi återger då bara det som de dåtida 
eliterna velat framhålla. Äldre stadshistoriska verks upptagenhet 
vid monument och institutioner har i praktiken utestängt en stor 
del av städernas invånare ur berättelserna12.

Städer skapas genom att flera grupper förändrar sina sociala 
praktiker, även de närmast samhällets botten. Vi måste därför ta 
såväl samförstånd grupper emellan som motstånd, vanmakt eller 
allmän tröghet i beaktande13.

Figur 61. 
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(Christophersen 
1997b; 2000a; 
Larsson 2006a; 
2006b)
13 (Anglert m.fl., 
denna volym)
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14 (Larsson 2001:7)
15 (Larsson 
2000a:184)
16 (Stjerna 1909; 
Blomqvist 1941a: 
44; 1951:33)
17 (För en samman
fattning av denna 
diskussion, se 
Andrén 1980:77ff)
18 (Andrén 1980: 
78ff, 83; 1985:72ff, 
76; 1989)

En del av den komplexitet som varit aktuell vid grundandet av 
nya platser kan illustreras med exemplet Lund (fig. 61).

TIDPUNKTER

Den arkeologiska verksamheten i Lund är, och har varit, omfat
tande. Kulturen i Lund har bedrivit undersökningar sedan 1890. 
Frågor kring stadens grundläggning och roll i skapandet av det 
medeltida danska riket har varit av fundamental betydelse för 
verksamheten14. Under lång tid ansågs 1020 som grundläggnings- 
år15. Numera har startpunkten med hjälp av årsringsdatering för
skjutits bakåt till år 990.1 diskussionen har man i regel undvikit 
den besvärliga definitionsfrågan om vad det var som grundlädes. 
I den äldre litteraturen tycks staden Lund, likt en Venus, dyka 
upp fix och färdig. För tydlighetens skull får man skilja på när 
Lund skapas som en ny plats i landskapet och när denna plats så 
småningom räknats som, respektive av invånarna själva definie
rats som stad. Uppdelningen är inte bara av semantisk art utan 
kan kopplas till olika gruppers handlingar och praktik.

Förklaringarna till varför Lund grundlädes har varierat något, 
men kan sägas ha följt trenderna i en alleuropeisk diskussion 
kring städernas ursprung, vilken sammanfattningsvis handlade 
om huruvida det varit handel eller kungamakt som varit den av
görande faktorn. I den tyske sociologens Max Webers efterföljd 
anlades ursprungligen ett ekonomiskt perspektiv som kom att do
minera under lång tid. Från och med 1970-talet betonades allt 
mer städernas roll som maktens och administrationens uttryck 
och stödjepunkter.

Frågan rörde inledningsvis om Lund var en ursprunglig ”köp
stad” eller inte. Knut Stjerna menade visserligen att Lund från 
första början utgjort ett administrativt centrum och uttryckligen 
att det inte var att betrakta som köpstad medan Ragnar Blom
qvist senare menade att så var fallet16. Diskussionen har naturligt
vis engagerat ett stort antal forskare genom åren. Stadens ur
sprung och läge har förklarats genom samband med (antagna) 
äldre institutioner i närheten. Än har man antagit att det funnits 
en äldre marknadsplats, än en kult- och tingsplats och än en äld
re by17. Uppgifterna om marknads- och tingsplatser kommer från 
yngre skriftliga källor och har ännu inte kunnat beläggas arkeo
logiskt. De senaste inläggen i denna diskussion är gjorda av An
ders Andrén, som tonat ned handelns betydelse till förmån för en 
funktion som administrativ tätort, som uppbördscentrum och 
som del av ett herravälde i politiskt, ideologiskt och ekonomiskt 
hänseende18. Senare gjorda utsagor tar inte någon självständig
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ställning i frågan, eller anknyter till Andréns tolkning19, varför 
detta gäller som den rådande uppfattningen.

Sigurd Kroon har föreslagit att det äldsta Lund fungerat som 
förläggning för de tidigaste biskopliga visitationsresorna i Skåne. 
Denna har han velat förlägga till det nuvarande kv. Svartbröder20. 
Trots goda topografiska argument saknas än så länge entydiga ar
keologiska belägg för, eller emot, denna tolkning. Som helhet kan 
den dock ses som en variant av att betrakta grundläggningen som 
en eller annan form av administrativt platsskapande, men med 
kyrkan snarare än den profana överheten som agent. Enighet har 
alltså rått kring uppfattningen att staden grundades som en del av 
den process som innebar skapandet av ett danskt kungarike. Att 
sedan denna process beskrivits olika är naturligt; frågan är för
knippad med varje forskares mer eller mindre tydliga historie
syn.

Exakt när Lund grundlädes kommer vi nog aldrig att kunna 
besvara. Tidpunkten kommer att variera beroende på var vi tar 
vår utgångspunkt. Beslutet har först tagit form i någons medve
tande. Beslutet och de direkta handlingarna finns inte kvar i ma
teriell form. Däremot finns resultatet som ett förändrat tingens, 
eller landskapets, tillstånd. När den första bebyggelsen uppförts 
och i vilket tempo fler byggnader tillkommit är av praktiska skäl 
mycket svårt att komma åt arkeologiskt. Senare aktiviteter har i 
hög grad fragmenterat de äldsta spåren och lämningarna. Går
darna under 900-talet urgjordes av gles bebyggelse som främst är 
känd genom matjordsavbaning av mycket stora områden21. Vi får 
tänka oss den äldsta bebyggelsen som en samling gårdar eller för
tätad by för att använda Anders Andréns begrepp22. Som sådan är 
den svår att komma åt i de mindre schakt som är aktuella inom 
stadsarkeologin, vilket innebär att det är svårt att se i vilken om
fattning och ordning området faktiskt bebyggdes. Ett av de älds
ta spåren utgörs av en kyrka i kv. S:t Clemens där några av de da
terade gravarna är från år 990. Om vi nu inte förutsätter att man 
dog och begravdes som det första man gjorde på platsen, bör be
byggelsen ha börjat uppföras någon gång strax före denna tid
punkt. Hur långt innan kan vi, än så länge, inte svara på.

TOPOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Lund ligger på sydsluttningen av en ås. Nivåskillnaderna inom 
det medeltida stadsområdet var ca 25 meter med den högsta 
punkten i norr. Lutningen var kraftigast i stadens norra del, med
an nivåskillnaderna varit mindre i den sydligaste delen. Det fanns 
ett planare område i nuvarande kv. Svartbröder (fig. 62). Flera

19 (Blom & Moen 
1990:16f; Norborg 
1990; Svanberg 
2000; Carelli 
2001:106; 
Helgesson 2002)
20 (Kroon 1994:41)
21 (Becker, denna 
volym)
22 (Andrén 1985; 
1989)
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23 (Blomqvist 1941a; 
Blomqvist 1951; 
Andrén 1980)
24 (Andrén 1980:32)
25 (Blomqvist 1941a: 
46ff, bild 8; Erlands
son 1932:8ff, figur 7 
och 9)
26 (Andrén 1980:30ff)

rekonstruktioner av ursprungstopografin har gjorts allt eftersom 
tillgängliga uppgifter sammanställts23.

Området har varit genomskuret av flera bäckfåror eller fukt
drag och sänkor som bör ha vållat problem för den äldsta bebyg
gelsen24.

Redan 1941 kunde Ragnar Blomqvist bekräfta och diskutera 
Hans Erlandssons tidigare framförda hypoteser om två bäckfåror 
som löpt i nord-sydlig riktning över den senare stadens utbred
ning25. Den mer detaljerade rekonstruktion som Anders Andrén 
gjorde 1980 bygger på fler mätpunkter och har en tätare ekvidis- 
tans26. Sänkorna och de förmodade vattenstråkens riktningar 
framstår på så sätt med större tydlighet. Det fanns en ravin ome
delbart väster om det nuvarande Stortorget som fortsatt söderut 
till en sänka i nuvarande kv. Gärdet. Väster om kv. Gärdet, i kvar
teren Repslagaren och Gernandska lyckan, har det funnits ytter
ligare två vattensjuka sänkor, vilket sammantaget kanske bör ses 
som ett ursprungligt våtmarksområde, (fig. 63).

Den östra bäckfåran hade troligen sin källa i den så kallade 
Vanningadammen på Helgonabacken. Härifrån har den löpt ned 
mot en sänka längs nuvarande Sandgatan och vidare utmed östra
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sidan av Kiliansgatan. Sänkan mynnade vid nordöstra hörnet av 
nuvarande Mårtenstorget där en undersökning 1997 visade att 
området alltid varit vattensjukt och att den östra bäckfåran pas
serade snett över torget och bildade tillflöde för en vattenfylld 
sänka27. Frånflödet har belagts genom paleobotanisk analys och ' (Johansson 
insektsanalys av fyllningsmaterial i en brunn från 1000-talet i Hervén 2001:41)
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den norra halvan av i kv. S:t Mårten28. Analysen påvisade en mil
jö med närhet till åker, äng och betesmark och insektsarterna vi
sade att det funnits våtmarker och rinnande friskt vatten i de när
maste omgivningarna29. Utflödet från sänkan vid Mårtenstorget 
kan ha följt Bankgatans sträckning ner till sänkan i k v. Gärdet 
och att denna var vattenförande under 1000-talet. Under vår och 
höst i samband med regn uppstod sannolikt också flera mindre, 
tillfälliga, bäckar som letat sig söderut ned mot Höje å.

28 (Carelli & 
Lenntorp 1994)
29 (Regnell 1994: 
227; Lemdahl 
1994:221f)
30 (se diskussion i 
Lihammer 2003)
31 (jfr Lundberg 
1942:395)
’2 (Hjermind, 
Robinson & Iver
sen 2006)
33 (Angiert m.fl., 
denna volym)
34 (se Larsson 8t 
Hårdh red. 1998; 
2003; Hårdh red. 
1999; 2001; 2003; 
Larsson red. 2001; 
2004; Hårdh & 
Larsson red. 2002; 
Angiert & Thomas- 
son red. 2003).
35 (Andrén 
1989:588)

PLACERINGENS BETYDELSER

Lund förlädes alltså knappast till ett, ur bosättningssynpunkt, 
idealiskt läge. Om invånarna skulle vara helt torrskodda borde 
placeringen ha legat något längre upp i sluttningen. Lund ligger 
vid en första anblick en smula konstigt till. I diskussionen kring 
varför Lund ligger där det gör, har sambandet med äldre väg- 
sträckningar ofta framhållits30 (fig. 64). Stadens placering i an
slutning till korsningen av äldre kommunikationsleder utgör den 
äldsta, kända, förändringen av landskapets och rörelsemönstrens 
betydelse. Lund skar av de äldre förbindelselederna. De äldre rö
relsemönstren laddades med ett nytt betydelseinnehåll: i stället 
för att leda till Dalby, Lomma, Löddeköpinge, Uppåkra och så vi
dare, har de nu lett till Lund31. Landskapet kopplades om. En 
motsvarande handling kan iakttagas för grundläggningen av den 
äldsta bebyggelsen i Viborg på Jylland32. Detta kan sättas i sam
band med förskjutningen och omorganisationen av styrkeförhål
landena i det tidigmedeltida samhället som diskuterades i den in
ledande artikeln33. Det fanns kraft att introducera nya rums- och 
rörelsemönster. Vilken var då attraktionen i detta, till synes, 
osunda område?

Lundaslätten, eller området mellan Höje å och Sege å har ut
gjort ett centralt område åtminstone sedan de första århundrade
na av vår tideräkning. Uppåkra har varit centralplats inom detta 
område. Det stora forskningsprojektet - Samhällsstrukturen i 
Sydsverige under järnåldern - har genererat stora mängder ny 
kunskap att relatera till34.

Vad som var nytt under 1000-talet var att krav på herravälde 
över land bland annat uttrycks genom anläggandet av platser. Det 
infördes en kvalitativt ny form för reglering av landskap. Platser
na har anlagts som en markering av, och som en strategi för, vad 
som i dagens företagsvärld kallas ”fientligt övertagande”. Dessa 
nya platser har fungerat som stödjepunkter för, och markering av 
viljan till, vidare territoriell expansion35. De har utgjort poste
ringar i en ny form av reglering av landskapet, och det finns ett

I 79



visst fog för att jämföra dem med forten i gamla västernfilmer. 
Någon har markerat sin närvaro.

De av platserna som senare blev städer har inte utgjort de enda 
nyskapade markeringarna vid denna tid. Även ringborgarna och 
de senare kungaleven (nyanlagda eller förändrade) räknas hit. De 
platser som inte blir städer skall alltså inte betraktas som miss
lyckade urbaniseringsförsök utan som delar i en ganska praktiskt 
utformad territoriell strategi. Dessa platser har varit fördelade 
med viss regelbundenhet och avstånd36. Stödjepunkterna har ut
gjort en påtaglig närvaro i landskapet vilket i sin tur varit en för
utsättning för att kunna utvidga och delegera anspråk och rättig
heter37. Det fysiska landskapet gavs en annan social form och 
struktur. Landskapets sammanhang förändrades. Omorganisa
tionen innebar en förändring i hur den sociala kontrollen kunde 
utövas. Såväl rumsliga praktiker som representationer förändrades.

Figur 64. 
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36 (Anglert 
1995:44)
37 (Andrén 1983; 
Söderberg 
2000b:305)
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38 (Angiert m.fl., 
denna volym)
39 (Magnusson 
Staaf 2003)
40 (Svanberg 8c 
Söderberg 1999)
41 (Dodgshon 1987)
42 (Schmidt Sabo 
2001)

43 (Tilley 2000:21)
44 (Angiert 
1995:144)
45 (Angiert 
1995:150, 166)
46 (jfr Andrén 
1985:17)
47 (Helgesson 
2002:205)
48 (jfr Angiert, 
denna volym; 
Becker 8c Angiert, 
denna volym)
49 (Lihammer 
2003:93)
50 (Callmer 
1993:15)
51 (Hill 1988, jfr 
Andrén 1998c, 
Becker 2005a)
52 (Callmer 
2001:117f).
53 (Söderberg 
2005:54ff)

Den politiska ambitionen lades ut i landskapet genom att det for
mades nya sociala rum38.

Att Lund ligger i inlandet är också ett strategiskt uttryck, man 
vänder sig in mot landskapet. Genom att skära av de etablerade 
rörelsemönstren har placeringen utgjort en domänförändring i 
den regionala rumsliga organisationen39. Ringborgen i Borgeby 
har fungerat på samma sätt40. Det var en handling som gjorts i 
kontrast eller konfrontation mot äldre mönster.

Den ideologiska grunden fanns i såväl den kristna religionen 
som i den feodala organisationen. “Varseblivningen” av jorden/ 
marken blev kopplad till rättigheter och skyldigheter41. Som påpe
kats av Katalin Schmidt Sabo har vi inga entydiga spår efter kon
flikt eller kollaps från denna tid42. Troligen har olika former av 
koalitioner och samarbete, som av Charles Tilley framhållits som 
utmärkande för system utan eller med svaga maktcentra43, med
fört att förändringarna i samtiden inte framstått som så drastiska 
som vi uppfattar dem i efterhand. Sannolikt har olika gruppers 
nätverk utnyttjats och fyllts med nya betydelser i en process som 
varierat inom och mellan de skånska bygderna44. Det har rört sig 
om en långsam och knappast rätlinjig förändring från yngre järn
ålder till högmedeltid vilken väl inte blev klar förrän med socken
indelningen45.

Tolkningen av de nyanlagda platserna som konfrontativa ter
ritoriella stödjepunkter komplicerar frågan kring kontinuitet eller 
diskontinuitet i relationen till äldre centralplatser, som exempel
vis Uppåkra46. Sannolikt kan man inte tala om en direkt kontinu
itet mellan Uppåkra och Lund på det sätt som till exempel gjorts 
av Bertil Helgesson47, eftersom Lund representerar något kvalita
tivt ”annat”, som exempel på en ny diskursordning, med rötterna 
i den kristna religionen och en nordvästeuropeisk Samhällsorga
nisation. Det representerar heller inte någon isolerad företeelse, 
ny a uttryck dyker upp i flera bygder48. Samtidigt har den äldre 
centralplatsen Uppåkra säkerligen varit orsaken till Lunds lokali
sering49. Det vore ganska meningslöst att markera närvaro i, och 
göra anpråk på, outnyttjade områden. Det rör sig om en lokalise
ring inom ett befintligt centralområde. Nya platser, som sannolikt 
redan från början varit tänkta som överregionala centra50 har ut
manat de äldres funktion och utformning där dock en del av de 
roller och funktioner som funnits i de äldre centralplatserna små
ningom absorberats av de nya51.

Johan Callmer har argumenterat för att man kan betrakta Upp
åkra som en form av godskomplex52. Liknande mönster är tänk
bart på Österlen53. Någon form av dominansmönster fanns alltså 
redan före Lund även om man nu inte behöver tolka Uppåkra som
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en politisk centralitet för ett större geografisk område54. På något 
sätt tycks ju också antalet skapade stödjepunkter i de sydväst
skånska bygderna tala emot att Uppåkra skulle ha kontrollerat 
hela landskapet. Om så varit fallet hade det bara behövts anläg
gas en enda ny lokalitet - om vi väljer konfrontationsperspekti
vet- och ingen alls om man direkt kunnat överta Uppåkras roll. 
Att centraliteten fixeras till andra punkter tyder just på att det 
rört sig om andra betydelseinnehåll.

Formen på Lunds stadsjordar kan tolkas som att man ”lagt be
slag på” sådant som kunnat definieras som allmänningsjordar55 
(fig. 65). Det råder enighet om att stadsjordarna som fenomen är 
av hög ålder. I Lunds äldsta bevarade privilegier från 1361 omta
las stadsjorden som gräns för stadens område. Anders Andrén har 
föreslagit en kronologisk skiktning där lyckorna (något mörkare 
markerade på fig. 65) skulle utgöra de äldsta ägorna, medan de öv
riga stadsjordarna skulle representera yngre utvidgningar under 
1000-talet56, som en utveckling av samspelet med det ekonomiska

Figur 65.
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54 (Svanberg 
2000:253)

55 (Andrén 
1984:29)
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56 (Andrén 
1984:28f)
57 (Anglert m.fl., 
denna volym; 
Anglert, denna 
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omlandet. Diskussionen kring stadsjordarnas ålder, ursprung och 
utvidgning hör samman med frågan om vem som grundläde och 
kontrollerade de äldsta städerna.

I senare rättsmedvetande har allmänningarna hört till kung
en. Att skapa Lund i ”randen” på det av Callmer föreslagna gods
området uttryckte anspråk på att vara kungamakten. I vilket fall 
markerades att man var något annat än de som rådde över Upp
åkra. Det vill säga att det gjorts omorganiseringar inom befintli
ga centralområden och man har manipulerat platsen betydelse57. 
”Både runstenar och skattfynd kan ses som uttryck för en ’kon
fliktsituation’ där ett lokalt herravälde med traditioner bakåt i ti
den ställs mot nya utifrån kommande härskarambitioner. I Torna 
härad ledde detta till en markant förändring. Genom kungens 
försorg kom merparten av jordegendomar i häradet att ganska
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snart hamna under de stora kyrkliga institutionerna som etable
rades i Lund och Dalby”58.

Mats Angiert har också argumenterat för att den äldre ”Upp- 
åkradomänen” omvandlades under tidig medeltid. De många by
arna med ändeisen -torp tolkas som ett lokalt maktskifte med till
hörande namnbyte i samband med etablerandet av kungalevet 
Lund59 (fig. 66). Just torpbyarna är ett synligt uttryck för olika 
former av omstrukturering av äldre strukturer. Möjligen har al
lierade till en ”symbolisk kungamakt” residerat i dem60. Sådana, 
olika, förändringar är vagt synliga runt Malmö och Ystad i trak
ten kring Södervidinge och Trelleborg (nedan)61.

BEGRÄNSNINGAR OCH RESTRIKTIONER

Drivkraften att skapa platser har naturligtvis ytterst varit ekono
miskt, man har velat lägga sig till med det överskott som skapades 
i området. Det är påtagligt att de platser som anlades i slutet av 
900-talet och början av 1000-talet förlädes till de äldre centralom
rådena. De platser som blev städer har inom forskningen, outtalat, 
betraktats som en koncentration av ekonomiskt och socialt över
skott. Det finns dock ingenting i det arkeologiska källmaterialet 
från Lund som tyder på att det förekommit produktion annat än 
till husbehov i det äldsta skedet62. Det är därför rimligare att be
trakta den tidiga bosättningen som ett konsumtionscentrum63. Det 
finns dessvärre ännu inga studier av de äldsta konsumtionsmönst- 
ren i Lund, varför vi är hänvisade till generella resonemang.

Lund har mer eller mindre fått parasitera på de olika regionala 
och lokala resursbaser som funnits att tillgå. I fallet Lund har alter
nativen varit tre: omgivande gods och gårdar, egenproduktion och 
självförsörjning, samt jakt och fiske. Möjligtvis skulle gårdar i torp
byarna kunna ha ålagts att leverera exempelvis boskap. Osteologis
ka analyser har påvisat att invånarna i det tidigaste Oslo fått hålla 
tillgodo med de, inte särskilt lämpade kreatur som omgivningen 
ansett sig kunna avvara. Man kan också jämföra med fogdeborgen 
Borganäs i Dalarna där liknande fenomen påvisats64. Motsvarande 
analyser av lundensiskt material är inte gjorda, men skulle kunna 
belysa i vilken grad motsvarande restriktioner varit aktuella och i 
vilken grad egenproduktion och jakt varit nödvändiga.

En smal resursbas har gjort de tidigaste invånarna mer bero
ende, mindre självständiga och dåligt integrerade i den lokala eko
nomin. Det har alltså funnits goda möjligheter för de som redan 
gjorde anspråk på området före Lunds grundläggning att obstru- 
era och hävda sina egna intressen. De ”restriktioner” som kan 
anas i det äldsta arkeologiska materialet, exempelvis bristen på

58 (Anglert 
1995:146)
59 (Anglert 
2003:132ff)
60 (Anglert 2006a)
61 (Anglert 2003: 
136f; Anglert 
2006b; Becker 8c 
Anglert, denna 
volym; Anglert, 
denna volym samt 
nedan)
62 (Christophersen 
1980:204f; 
Salminen 8c 
Johansson Hervén 
2001)

63 (jfr Andrén 
1989:590)
64 (Mogren 8c 
Svensson red. 
1988)
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65 (Larsson, 
Rapportmanus,
KM 82.249, 
Kulturens a-arkiv)
66 (Juhlin Dannfält 
1923:1052)
67 (Juhlin Dannfält 
1923:1052)
68 (jfr Angiert 
1995:146)
69 (Andrén 
1980:49)
70 (Blomqvist 
1941a; 1951; 
Andrén 1976a; 
1976b; 1980; 1984)

halm i de äldsta gödsellagren på Stortorget65 kan tolkas som att 
invånarna har fått hålla egen boskap. Gödseln var dessutom blan
dad med träflis och pinnar, vilken fått fungera som strö. Det ty
der på att invånarna inte haft, eller endast haft begränsad, till
gång till egen halm.

I ”Lantmannens uppslagsbok” från 1923 anges vilka kriterier 
som kan ställas på strö: ”Ett gott strö bör därför bereda djuren 
ett mjukt läger, hava stor förmåga att uppsupa och kvarhålla uri
nen samt hava en god inverkan på gödseln”66. Det framgår att va
let av strö varierat regionalt, allt efter hur den dominerande na
turtypen sett ut. Utöver halm nämns granris, mossa, torv och såg
spån. Halm har varit att föredra och råghalm anges ha störst 
uppsugningsförmåga medan sågspån "... multnar långsamt i jor
den samt är fattig på växtnärande ämnen”67. Om man har valmöj
lighet är halm att föredra framför andra material. Halm till strö 
blir i detta exempel en resurs man saknat eller endast haft begrän
sad tillgång till. Man kan tänka sig att halm prioriterats för andra 
ändamål, så som takläggningsmaterial.

Avsaknaden - antingen av halm eller säv till takläggning - kan 
ses som en begränsning i den tidiga stadens resursunderlag. Efter
som halm är de strån som blir över vid tröskning, kan detta tol
kas som att hushållet inte haft någon egen odling - eller endast en 
otillräcklig mängd. Detta ger en indirekt information om hushål
lets övriga konsumtionsmönster när det gäller spannmål, vilket 
kan ha varit begränsat. Att hålla stallad boskap kan ha varit en 
strategi att balansera dessa begränsningar.

Området där Lund grundlädes har sannerligen inte varit öde
mark, någon, eller några, har haft anspråk på området i en eller 
annan form. Även om vi inte funnit något som direkt tyder på väp
nade konflikter, har nog de omgivande samfälligheterna obstrue- 
rat68. Det tog tid innan platsen blev den koncentration av ekono
miskt överskott som vi närmast slentrianmässigt föreställer oss.

STORLEK OCH GRÄNSDRAGNING

Lunds grundläggande utformning anses vara skapad redan under 
1000-talets första hälft69. Stadsområdet beskriver en något oregel
bunden oval. Diskussionen om det äldsta Lunds utseende och ut
bredning har framför allt fokuserat på den äldsta bebyggelseindel
ningen. Man har förståeligt nog strävat efter att finna och rekon
struera en äldsta kärna av tomtindelning och bebyggelse70. Man har 
man även diskuterat vad som skulle vara den grundläggande orien
teringen. Hans Erlandsson föreslog, bland annat utifrån Algatans 
(”adelsgatans”) sträckning och gränsen mellan de senare Clemens
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och Drottens rotar, en sydväst-nordostlig axel71. Erik Lundberg 
och Ragnar Blomqvist underströk, av delvis något olika orsaker 
en nord-sydlig linje72. Anders Andrén har menat att det, utifrån 
naturgeograhska förutsättningar, är lämpligare att betona en öst
västlig axel73. Med tanke på de äldre kommunikationslederna kan 
vi nog tänka oss både och.

Förståelsen av det äldsta bebyggelsemönstret, har enkelt ut
tryck, delats i två motpoler. Antingen ses platsen som anlagd och 
utan föregångare, (orthogenetisk) eller så har den setts som en or
ganisk framväxt (heterogenetisk)74 ur äldre institutioner (ting, 
marknad, by eller biskoplig bivack). Det är möjligt att föreslå en 
kombination av de här synsätten. Bebyggelsen har växt fram or
ganiskt inom vissa ramar som lagts över ett tidigare obebyggt, el
ler glest bebyggt, område.

Under 1990-talet har det påträffats tomtrännor äldre än kul- 
turlageruppbyggnaden i områden som i några fall tidigare betrak
tats som perifera och bebyggda senare under medeltiden. Det gäl
ler kvarteren Gyllenkrok 29-30, Myntet 3-5, Glambeck 2, Gläd
jen 6, Gråbröder 3375 (jfr fig. 68). Det tycks som om större områden 
styckats upp än vad som antagits tidigare. Förekomsten av äldre 
rännor kan tas som indicium på att området styckats upp och reg
lerats med avsikt att bebyggas. Den äldre diskussionen kring det 
äldsta Lunds utbredning har till stora delar präglats av var, och 
vilken typ av, arkeologiska undersökningar som genomförts. De 
antaget perifera områdena undersöktes tidigare inte på samma 
sätt76.

För förståelsen av platsskapandet som en förändring i synen 
på land och jord är det väsentligt att ha klargjort vad som kan 
klassificeras som avgränsningar. Avgränsning är ett sätt att defi
niera och begripliggöra landskapet: man innesluter och utesluter. 
På så sätt kan människor och ting ordnas och grupperas. Utifrån 
undersökningar i Trondheim har man ställt upp ett antal kriteri
er för vad som kan anses gälla som gränsmarkeringar77. De har 
delats upp i tre klasser: primära, sekundära och tertiära. Primära 
utgörs av diken, hägnader, gärden och staket, det vill säga tydliga 
och avsiktliga. De sekundära är skiljen mellan två vägglinjer, mel
lan vägglinje och passage respektive skiljen mellan kvartersmark 
och gaturum eller kyrkogård. De är också tydliga och avsiktliga 
Tertiära indikationer utgörs i denna modell av variationer i gatu- 
beläggning och systematiskt förekommande skillnader i kulturla
ger med olika innehåll som upprepas genom tidens lopp78. De är 
främst praktiska, men lika avsiktliga.

Av tradition har de mera påtagliga markeringarna uppmärk
sammats. Exempelvis tillmäter Axel Christophersen inte de tertiära

71 (Erlandsson 
1932:18ff)
72 (Lundberg 1942; 
Blomqvist 1941a; 
1951)
73 (Andrén 
1984:24)
74 (se Anglert m.fl., 
denna volym, för 
begreppsförkla
ring)
75 (Carelli & 
Salminen 1993; 
Larsson 1993; 
1994;1996; 
Lundberg 1995)
76 (Larsson 
2000a:249ff)
77 (Christophersen 
1994a:122f; se 
Anund m.fl. 
2000:261 för en 
sammanfattning)
78 (jfr Becker, 
denna volym)

I 86



79 (Christophersen 
1994a:123)
80 (se Wienberg 
1992 och dar anf. 
litt.)
81 (Thomasson 
2006:172)
82 (Thomasson 
2005:86ff)
83 (jfr Rudebeck 
2000)

84 (Gansum 2004: 
166 och dar anf. 
litt.)

indikatorerna något självständigt värde om de uppträder utan för
bindelse med mera påtagliga avgränsningar79. Christophersens in
delning är emellertid snarare en klassifikation av källmaterial än 
en diskussion om betydelser. Detta var sannolikt grundat i en ju
ridisk och funktionell syn på tomterna. Andra studier från Norge 
visar att begreppet tomt inte varit entydigt under äldre tid80. Tomt, 
gård och egendom har inte alltid varit samma sak81. Flera hushåll 
med olika sammansättning och med varierande aktiviteter kan ha 
rymts samtidigt inom samma tomt. Det är därför troligt att indel
ningar som inte definierats genom fysiska gränsdragningar ändå 
spelat en betydande roll i det dagliga livet. Man får laborera med 
olika typer av avgränsningar, juridiska, sociala och praktiska. De 
juridiska har att göra med ägo- och brukningsrätt, de sociala med 
aktivitets- och platsskapande, medan de praktiska kan vara såda
na som exempelvis skyddar köksträdgården från frigående djur. 
Olika typer av avgränsningar har haft varierande funktionell livs
tid och betydelseinnehåll.

Exempelvis kan man tänka sig att när det gäller lokalisering
en av Lund har den viktiga handlingen varit att göra parcellering
en, att dela upp ytan. Det har gjorts genom att gräva rännor, att 
man tog jorden i besittning. I synnerhet som man då också har 
dränerat och därmed ”tämjt” den. Vi kan kanske tänka oss detta 
som en markering av herravälde där den jord som tagits i besitt
ning överlåts. Liknande handlingar är synliga i byarnas regle
ring82. Det blir då en fråga om ett slags samförståndshandling, en 
typ av vasallskapande. Handlingen kan betraktas som en gest el
ler ritual i ett samhälle där man ännu inte band överenskommel
ser genom det skrivna ordet. Gester kan förstås som ett förkropps
ligande av både avsikten och överenskommelsen. Grävandet av 
rännor utgjorde en påtaglig form av budgetering av utrymmet. 
Det rör sig om ett styrkeförhållande: någon fördelar, reglerar och 
avgränsar ett rum. I fallet Lund regleras ett område där kommu
nikationsleder möttes. Handlingen att avgränsa och dela upp 
marken var en ideologisk betydelseförändring som också under
strök jordens ekonomiska betydelse.

Det förefaller även ha funnits ett rituellt inslag i detta. På en 
grundläggande nivå har det varit ett uttryck för att jorden har 
kultiverats och domesticerats83. Sådan rituell bearbetning av jor
den tycks även har förekommit i samband med anläggandet av 
högar, möjligen som del av en fruktbarhetskult84. Tomtindelning
en har inneburit ett utövande av herravälde. De som tog emot 
jordlotterna accepterade att landskapet kategoriserades och be- 
gripliggjordes på ett annat sätt. De bekräftade också överhetens 
rätt att fördela jorden.
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I enlighet med en allt tydligare feodal världsbild kopplades män
niskors rättigheter och skyldigheter till definierade landskapsutsnitt. 
Utgångspunkten för förståelsen av hur sociala relationer under tidig 
medeltid var förankrade i rummet har formulerats av den brittiske 
kulturgeografen Robert Dodghson: ”... the feudal relations develo
ped between king and vassal, lord and serf, were not abstract a-spa- 
tial relations, but were firmly anchored to specific territories and 
specific places: the latter being the quantum basis for the calcula
tion of the other. If we had to find a word to convey the principles 
of this new spatial order, it would be the word regulated. Under 
feudalism, spatial order became socially regulated. Far from being 
an unintended side-effect, I would see this structuring of relations 
in space as part of the very essence of feudalism”85.

Den sociala ordningen existerade som en hierarki av landrät
tigheter och skyldigheter. Kontroll och reglering över uttryckte de 
sociala styrkerelationerna.

Det tycks dock som om individernas handlingsramar varit 
vida och själva bebyggelsen kan, och förefaller, sedan ha dispone
rats på helt andra sätt än den ursprungliga indelningen. Exempel
vis hade den tomtränna som påträffades i kv. Gråbröder 33 fyllts 
igen en mycket kort tid efter att den grävts. Det fanns ingen till
stymmelse till ackumulerat material i den och den hade bibehållit 
sina skarpa nedgrävningskanter86.1 kv. Myntet 3-5 hade man helt 
sonika anlagt en brunn, dendrokronologiskt daterad till 997- 
1001, rakt över en ränna87.

UTBREDNING OCH TILLTRÄDE

För att diskutera den äldsta bebyggelsens maximala utbredning 
får man göra en skillnad mellan ”det äldsta Lund” och ”Lunds 
äldsta stadsplan”. Det ger andra tolkningsmöjligheter av stadens 
äldsta bebyggelsemönster. Den sena järnålderns gårdar bestod av 
glest grupperad bebyggelse. Byggnaderna var uppförda med jord- 
grävda, takbärande stolpar. Flera exempel på den typen av bygg
nader har påträffats i Lund. I kvarteren S:t Clemens, Färgaren, 
Svartbröder, Myntet och vid flera andra undersökningar har 
stolphål tolkats som delar till byggnader. Vi får tänka oss den 
äldsta bebyggelsen, fram till något årtionde in på 1000-talet, som 
en ansamling av ”järnåldersgårdar”88.

Ett sådant bebyggelsemönster är som tidigare nämnts svårt att 
exponera genom de, i ett sådant sammanhang, mindre undersök- 
ningsytor som är aktuella inom stadsarkeologin.

Man kan emellertid diskutera idén genom att så att säga vän
da på steken och titta på möjliga rörelse- och tillträdesmönster,

85 (Dodghson 
1987:186)
8(1 (Larsson 
1996:13f)
87 (Larsson 
1993:68«)
88 (Johansson 
Hervén 2001:43)
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Figur 67 

Lund. Ursprung

lig TOPOGRAFI OCH 

ÄLDRE KOMMUNIKA- 

TiONSSTRÅK. Note

ra ATT DET RÖR 

SIG OM EN FÖR

ENKLAD FRAMSTÄLL

NING.

89 (Andrén 1984, 
karta 6)

vilka områden som utifrån det äldre vägnätet varit tillgängligt för 
bebyggelse. De äldre vägarna är rekonstruerade utifrån senare 
kartering av stadens jordar och ägogränser89. Kunskapen om den 
ursprungliga topografin innebär att det går att formulera mer el
ler mindre sannolika vägsträckningar. Det rådande kunskapslä
get kan framför allt visa var man inte rört sig. Det gäller de dödis- 
hålor som markerats på fig. 67.
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Figur 68.

Lund. Området 
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Det är möjligt att rekonstruera ett slags minimimönster av till
gänglighet. Det visar sig att det ger tillträde till hela det medeltida 
stadsområdet om vi tänker oss gårdar/tomter om ca 2500-3000 
m2 90(fig. 68). Hela området har alltså, hypotetiskt kunnat ha va
rit bebyggt, eller åtminstone planerat för bebyggelse utan att nå- 90 (Carelli 
got formaliserat gatunät behövt anläggas. I det tidigaste skedet 2001:108)
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kan vi tänka oss en form av ”oreglerad”, praktisk, rörelse inom 
det senare stadsområdet.

Den äldsta bebyggelsen i Lund har varit glest grupperad inom 
avgränsade ytor på ett sätt som liknar det agrara. I det äldsta ske
det var tomter och rörelsemönster relaterade och orienterade till 
varandra men inte till husen. Även om Lunds grundläggande 
struktur (vid 1000-talets inledning) inte behöver förstås i termer 
av ”gator” eller ”gatunät”, har de äldre rörelsemönstren spelat 
roll för senare utseende och planer91. Kommunikationsleder som 
följt topografin har haft lång varaktighet. Det är först i nyare tid 
som det skapats kommunikation som är mer eller mindre obero
ende av det fysiska landskapet. Den rumsliga omstruktureringen 
(och betydelseförskjutningen) har i stället sannolikt fungerat på 
en övergripande nivå. Platsen som sådan har utgjort en koncen
tration av herravälde som på ett mycket påtagligt sätt kan ha 
fungerat som distinktion i förhållande till omgivningen92.

Troligen har platsen skapats kring rika och mäktiga familje
grupper med tillhörande hushåll vilka stått i ett klientförhållan
de till kungamakten. Kanske bekräftades denna relation genom 
tomtindelningen (jfr ovan). De möjligheter att berika sig som va
rit förknippade med Lund som bas för territoriellt anspråk kan 
ha fungerat som drivkraft att underordna sig och flytta dit. Man 
har fått del av makten genom delegering. Som nytt socialt rum i 
slutet av 900-talet var Lund säkerligen förknippat med begräns
ningar på olika nivåer. Utöver rent fysiska begränsningar kan 
även konsumtionsmönster beskrivas som en form av restriktion. 
Det saknas exempelvis grophus, vilka brukar förknippas med 
specialiserat hantverk93. Försörjningslogistiken kan ha varit be
svärlig. Detta är emellertid ännu inte undersökt i någon vidare 
omfattning. Man måste dock understryka ömsesidigheten i rela
tionerna. Att folk enbart skulle ha kommenderats ut till en ny
skapad lokalitet skulle troligen inte ha fungerat. Att flytta och as
socieras med det nya herraväldets plats - som ett slags ombud för 
denna - har skapat legitimitet åt den egna positionen i en ny so
cial ordning.

91 (Andrén 
1984:23; jfr 
Lundberg 
1942:394)
92 (jfr Bourdieu 
1992:23ff)
93 (Ericson 2005)

EN FÖRSTA SAMMANFATTNING

Anläggandet av stödjepunkter var de rumsliga uttrycken för en ny 
diskursiv ordning som förändrade styrkeförhållandena i samhäl
let. Det skapades nya platser med annan form, struktur och bety
delse vilka vilade på kungliga härskarambitioner. De utgjorde en 
annan framställningsform och organisation av världen som hade 
sociala konsekvenser genom att presentera såväl objekt som subjekt



- platser och människor - på andra sätt och med andra avgräns- 
ningar än tidigare. Vissa typer av handlingar gjordes relevanta 
medan andra uteslöts.

Sociologen Charles Tilley har framhållit ansamling och kon
centration av tvångsmedel som avgörande för städernas - och sta
ternas — expansion. Tvångsmedlen har utgjorts av exempelvis väp
nade styrkor, möjlighet till fängslanden, expropriation, förned
ring och hot94. Man kan hävda att förmågan att monopolisera 
tvångsmedlen och hotet om tvång mot enskilda var av avgörande 
betydelse för skapandet av de medeltida och tidigmoderna kung
adömena.

Tvångsmedlen kan helt krasst betraktas som ett, av flera, sätt 
att interagera med landskapets ekonomi. ”Ekonomi” har alltså en 
vidare politisk och social dimension än vad vi är vana vid idag. 
Det ligger implicit i förklaringsmodellen att vid en eller annan 
brytpunkt övergår relationen med omgivningen från, mer eller 
mindre uttalade, tvångsmedel till ett utbyte med ekonomiska för
tecken. Detta kan förstås som en omdisposition av landskapet där 
dess olika delar omformas till en (ny) enhet. Den småningom eta
blerade arbetsfördelningen behöver inte förstås i renodlat hierar
kiska former; städernas expansion var av avgörande betydelse för 
jordbrukets utveckling i ekonomiska och sociala termer. Däremot 
krävde staden vid etableringen en omorganisation av det ekono
miska rummet, en förändring av dittills rådande styrkeförhållan
den. Bybildningen bör ha varit en del i denna process.

För att fungera förutsätts ett tydligt interagerande med det 
omgivande landskapet. De lokala variationerna i landskapens so
ciala relationer kunde förstärka eller försvåra stadens utveckling. 
Senare städer som saknade ett bakomliggande landskap, som ex
empelvis Skanör och Falsterbo, föll tillbaka när sillmarknaden 
upphörde.

Medan nya ideologiska, manifesta, uttryck, relaterade till en 
övergripande förskjutning av makt förändrades under loppet av 
en generation eller två, ändrades till exempel inte hushållskerami- 
ken (i Lund) nämnvärt på ytterligare tre till fyra generationer. Ba- 
sala seder och bruk - vardagslivets strukturer - ändras i en helt 
annan, långsammare, rytm95. Man kan, i likhet med Gitte Han
sens undersökning av det äldsta Bergen i Norge, tala om att det 
gjordes få eller extensiva ”investeringar” i platsen. Även om den 
nyskapade platsen givits åt lokala herremän har aktiviteter - och 
tillhörande investeringar - gjorts ”nedifrån och upp”96. Inled
ningsvis tycks initiativen och aktiviteterna i Lund varit få. Som 
nämndes finns inget som tyder på omfattande produktion. De

94 (Tilley 2000:19)
95 (jfr Christopher
sen 1997; Larsson 
2000b)
96 (Hansen 
2005:221 ff)
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97 (jfr Hansen 
2005:238)
98 (se resonemang i 
Andrén 1984)
99 (Andrén 
1985:72ff)
100 (Cinthio 2002)
101 (t.ex. Gardelin 
m.fl. 1997)
102 (jfr Stark & 
Larsson, denna 
volym)

myntare och guldsmeder som är kända kan knappast betraktas 
som en ekonomisk grund för platsen97.

Ideologierna utgör betydelsekonstruktionen för produktion, 
reproduktion och förändring av styrkeförhållanden, där varda
gens betydelseskapande är väsentlig för att upprätthålla den lö
pande sociala ordningen. Exempelvis kan underkastelse under 
nya rörelsemönster vara ett sätt att lära sig förändrade styrkeför
hållanden. En ny rumslig praktik skapades ”underifrån”.

Förhållandet gäller egentligen oavsett om Lund förlädes till en 
helt obebyggd plats eller om det funnits en kärna av äldre går
dar98. Platsens betydelse var ny och som sådan förknippad med 
förändringarna. Den utgjorde en del av ett nytt herravälde99. Den 
var en ny ”domän” i tidsgeografisk betydelse: den skar av äldre 
kommunikationsleder, kanaliserade om dem och kopplade sam
man landskapet på annat sätt än tidigare. Som sådan uttryckte 
den både impulser utifrån och de interna förutsättningar och be
gränsningar som redan fanns. Det som senare blev staden Lund 
blev redan från början ett spänningsfält mellan föränderlighet 
och stabilitet fylld av konkurrerande praktiker, något som bland 
annat syns i de olika typerna av hushållskeramik och de olika 
gravläggni ngssederna100.

Lund har vid millennieskiftet runt år 1000 bestått av en sam
ling gårdar på backen runt den plats där äldre farvägar korsats. 
Det har inte rört sig om en modern plankorsning utan troligare 
om ett område där de gamla lederna flutit samman. Kanske låg 
det redan någon eller några gårdar här innan området styckades 
upp. Härdrester från yngre järnålder har framkommit vid under
sökningar under 1990-talet, bland annat i Lundagård101.

Den äldsta bebyggelsen i Lund tycks ha utgjorts av stolpburna 
långhus som varit glest grupperade inom avgränsade ytor. Som vi
sats av Nathalie Becker, denna volym, var parcelleringen inget 
nytt fenomen. Man har alltså inledningsvis behållit den rumsliga 
organisation av gårdarna man var van vid: man hade gott om 
plats, kunde hålla kreatur och deponera sitt avfall över generöst 
tilltagna platser. Kulturlagren från denna tid är, om de inte sam
lats ihop för att fylla ut svackor, tunna och har legat öppna. Man 
kunde röra sig relativt fritt och bekvämt och något egentligt gatu
nät behövdes inte. Det var platsens sociala betydelse som var ny.

Gårdarna har troligen tillhört medlemmar ur det lokala aris
tokratiska skiktet vilka ställt sig i ett klientförhållande till kung
amakten. Befolkningen har utgjorts av ofria och ”halvfria” som 
ingått i gårdarnas hushåll, knutna till tofterna102 samt olika speci
alister som myntare, präster och krigare.
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STADEN SOM GEMENSAMT PROJEKT 
ELLER KONFLIKTARENA?
Lunds förändring från stödjepunkt till stad (i bemärkelsen tätbe
byggd ort med institutioner och diversifierad ekonomi) sker under 
loppet av 1000-talet. Att döma av de arkeologiska undersökningar 
som Kulturen genomfört under det senaste decenniet har det rört 
sig om en stegvis process. Den politiska historien är väl känd och 
berättad många gånger, varför den här bara summeras kortfattat.

Sven Tveskägg hade vid slutet av 980-talet fördrivit sin far, 
Harald (Blåtand), samme Harald som föga blygsamt på Jelling- 
stenen hävdade att han vunnit Norge och Danmark samt gjort da- 
nerna kristna. Uppenbarligen fanns det en skillnad mellan be
nämningen daner och ”danmark”, vilket väl betyder att missio
nen fortskred framgångsrikt på Jylland och att han kunnat hävda 
anspråk på herravälde över gränsområdena (Skånelandskapen 
och delar av Sydnorge). Sven Tveskägg fortsatte på den inslagna 
vägen med lokala allianser och stödjepunkter och anses vara den 
som ligger bakom Lund och uppförandet av dess äldsta kyrka. 
Däremot har han nog inte haft särdeles mycket tid över för någon 
”stadsplanering” i den nya orten, upptagen som han var med 
krigståg. Sven dog 1014, i England. Att han kunde efterföljas av 
sin son, Knut, sedermera ”den store”, visar att Svens regala an
språk och strategi för herravälde varit framgångsrikt. Sven hade 
bland annat låtit slå mynt med texten ZVEN REX AD DENER - 
Sven, danernas konung103. Knut byggde vidare och bland annat 
genom att gifta sig med den engelska änkedrottningen Emma le
gitimerade han anspråken på de engelska områdena och lade en 
stor del av Nordsjöområdet under samma hegemoni. På mynten 
från hans tid står det präglat CNVD REX IN DANORUM - 
Knut, konung i danernas [rike]104. Detta är kanske en viss bety
delseskillnad i förhållande Sven Tveskäggs myntning. Att man 
skulle vara omedveten om skillnaderna mellan referenser till folk
slag och riken motsägs av att Knut i ett brev år 1027 kallar sig 
”konung över hela England och Danmark och norrmännen och 
en del av svearna”105. Myntningen får betraktas som ett tidigt 
massmedium för att hävda de regala anspråken.

Knut tycks ha kunnat ägna mer tid åt administrativ uppbygg
nad än sin föregångare. Myntningen tog fart och det kungliga her
raväldet formaliserades genom att han tillsatte en ”tjänsteman” 
med tillsynsmyndighet över Skåne: gälkaren. Sannolikt har för
ändringarna gjorts under inflytande av anglosaxisk organisation 
och feodalism. Knut, som i huvudsak vistades i England, var i sina 
danska områden 1019-1020, och eftersom han lär ha yttrat öns
kan att göra Lund ”till det britanniska Londons medtävlare”106,

103 (Steen Jensen 
1995:22)
104 (Steen Jensen 
1995:28)
105 (efter Anders
son 1947:262, se 
resonemang i Svan
berg 8c Söderberg 
1999:54)
106 (Adam av 
Bremen 1984:246)



107 (t.ex. Andrén & 
Carelli 1998; 
Cinthio 2002)
108 (Iversen m.fl. 
red. 2005)
109 (Hjermind, 
Iversen & Robin
son 2005:555ff)
110 (Lihammer 
2003:85)

var det därför inte så konstigt att han före dendrokronologins ge
nombrott sågs som stadens grundare. I en bemärkelse är det kan
ske fortfarande rätt att betrakta Knut som grundare av ”staden”. 
Det tycks förekomma en första omorganisation av bebyggelsen 
under Knuts tid. Under början av 1000-talet har ett antal anglo
saxiska specialister vistats i Lund. Det har rört sig om myntslaga- 
re, präster, byggmästare och en krukmakare, varav flera är kända 
till namnet107.

Betydelsen av Knuts vistelse i Danmark är intressant i förhål
lande till organiseringen av 1000-talets platser. Nyligen genom
förda undersökningar i Viborg på Jylland har givit väldaterad in
formation om förändringar under just den period som Knut vista
des i Danmark108.1 Viborg uppfördes verkstäder för framställning 
av produkter som ingått i en gåvo- och självförsörjningsekonomi 
knuten till det kungliga följet. Det vill säga att produktionen sna
rare var knuten till följet än för utbyte med omgivningen. Även i 
Viborg var inslaget av engelska hantverkare påtagligt109.

Efter Knuts död 1035 upplöstes Nordsjöväldet och efterfölja
ren Hardeknut tycks inte ha lämnat något ”arkeologiskt” efter 
sig. Styret övergick 1042 till den från Norge börd ige Magnus den 
gode som emellertid delegerade makten över de danska delarna 
till Knuts systerson Sven Estridsen som utsågs till jarl. Svens am
bitioner var dock större än så och efter uppror och strider kunde 
han kalla sig kung från och med 1047. Det förblev han fram till 
sin död 27 år senare.

En av förklaringarna till att det kunnat skapas och upprätt
hållas nya former av styrkeförhållanden i det tidigmedeltida Dan
mark/Skåne var nog att de personer som gjorde anspråk på herra
välde lyckades hålla sig vid liv (som överregenter) så pass länge 
som de gjorde, Sven Tveskägg i 27 år, Knut den store i 21 och Sven 
Estridsen också i 27 år. De skapade en ättbaserad stabilitet, de 
gavs tid att bygga allianser och att fördela och delegera makt och 
områden. Med undantag för perioden efter Knuts död har det 
alltså funnits någon form av kontinuitet, som nog varit av avgö
rande betydelse för genomförandet av förändringar.

En annan stabiliserande faktor var alliansen med kyrkan. Nu 
hade väl de nordiska områdena kristnats förr eller senare, men de 
ömsesidiga banden mellan andliga och världsliga anspråk förefal
ler för 1000-talets del starka och av väsentlig betydelse110. Västra 
Danmark var något sånär inordnat i den kyrkliga organisationen 
vid slutet av 900-talet. Sven Tveskägg ”förordnade biskop Gote- 
bald från England att förkunna ordet i Skåne efter år 1000, och 
att Knut den store av de biskopar, han inkallade från England, 
’insatte Bernhard i Skåne’. Senare berättas om biskop Gerbrand
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på Själland, även han inkallad av Knut den store, att han verkade 
i Skåne, och efter honom Avoco”111. Sven Tveskägg lät också upp
föra en kyrka i Skåne, möjligtvis lokaliserad till kv. S:t Clemens i 
Lund.

Den främsta källan till den äldsta kyrkohistorien är Adam av 
Bremen, kyrkomän från ärkestiftet Hamburg-Bremen. Eftersom 
detta stift hävdade suveränitet över det nordiska området såg na
turligtvis Adam, när han skrev på 1070-talet, surt på de engelska 
kontakterna. Prelaterna från England framställs konsekvent som 
vällustingar och det mesta av deras verksamhet tonas ned eller 
kritiseras. Maria Cinthio har visat att den äldsta fasen av S:t 
Drottens stenkyrka rumsligt anslutit till engelsk liturgi och att 
den kan ha varit planerad som biskopskyrka åt Bernhard i slutet 
av 1020-talet men att arbetena kom av sig efter Knuts död 1035112. 
Enligt Adam saknade Skåne permanent biskop fram till omkring 
1060 då Avoco dog. Dock kan man ana en förnyad, eller för
stärkt, anglo-skandinavisk närvaro vid århundradets mitt. Ang
losaxiska myntare var åter verksamma i Lund under 1040-talet113 
och undersökningen på Stortorget 1998 påvisade anglo-skandi
navisk keramik från 1050-talet114. Kanske var det engelska infly
tandet större än vad Adam velat vidgå. Sven Estridsen balansera
de uppenbarligen inflytande och påtryckningar från engelskt res
pektive tyskt håll genom att sonika dela Skånelandskapen mellan 
två biskopssäten omkring 1060. Att den engelske Henrik sattes i 
Lund medan Egino placerade i Dalby kanske utgör ytterliggare 
ett indicium på att prästerskap från anglosaxiskt område varit 
viktiga för den kyrkliga expansionen i Lund vid mitten av seklet. 
När sedan ”fete Henrik” dött, enligt Adamav Bremen kvävd i 
sina egna uppkastningar, tog Egino säte i Lund115.

BEBYGGELSEN

Det är under andra halvan av 1000-talet som Lund ges en utform
ning som kommer att skilja ut den från byarna runt omkring. Ar
keologiskt är detta skede påtagligt som en successiv förtätning av 
bebyggelsen, genom förändrade rumsliga dispositioner. Sättet att 
agera och röra sig ändrades, vilket är tydligt i de stratigrafiska de
positionerna. Det tycks också ske en form av ”förtätning” av 
fyndmaterialet som skulle kunna tyda på en förändring av invå- 
narstrukturen, men här återstår mera bearbetning innan man 
kan uttala sig mera detaljerat116. Förändringarna kan naturligtvis 
tolkas på flera sätt. Förtätningen (av bebyggelsen) visar att fler 
människor bosatt sig här, för kortare eller längre tid, men kan 
också tolkas som en ökad formalisering av utrymmet.

111 (Andersson 
1947:272)
112 (Cinthio 1997)
113 (Steen Jensen 
1995:70)
114 (Rapportmanus 
KM 82.249:68;78; 
85, Kulturens a- 
arkiv)
115 (Adam av 
Bremen 1984: 
208ff)
116 (se dock resone
mang i Roslund 
2001:147ff)



117 (Magnusson 
Staaf m.fl. 1995:38)
118 (Magnusson 
Staaf m.fl. 1995:43)
119 (Magnusson 
Staaf m.fl. 1995)
120 (Andrén 1976a; 
1976b)

Förtätningen av tomterna har uppmärksammats sedan tidiga
re. Diskussionen har dock varit begränsad när det gäller vad det 
inneburit för social, rumslig praktik att gå från större till mindre 
utrymmen; att bo tätt kräver acceptans. En förtätad bebyggelse 
har medverkat i omskapandet av såväl det fysiska som det sociala 
och mentala rummet.

Skapandet av Lund som en kunglig och kyrklig domän gjordes 
dels på en övergripande nivå117, som en ivestering ”uppifrån”, dels 
gjordes en allt mer förfinad indelning, avgränsning och fixering av 
land och värden. Man ekonomiserade utrymmet och det gjordes 
ökade investeringar ”underifrån” i platsen. Rörelsemönstren struk
turerades, det skapades sanktionerade och reglerade rörelsemöns
ter i form av gatunät, vilket i sin tur återverkade på bebyggelsens 
orientering. I det äldsta skedet var tomter och rörelsemönster rela
terade och orienterade till varandra men inte till husen118.

Tillträdesmöjligheterna blev allt mer komplexa i takt med för
tätad bebyggelse och tillträdet till tomterna kanaliserades via ga
tan. Runt 1100 orienterades byggnaderna tydligt i relation till ga
torna. Man kan säga att det är först i och med detta som gatorna 
skapades i denna bemärkelse. Gatan som princip att ordna rörel
se återverkade på de dagliga rörelsemönstren, vilka så småning
om kom att skilja sig helt från dem som skapades i byarna. Gatan 
kom att fungera som en urban indikator. Samspelet mellan gata 
och hus förkortade avståndet mellan ”offentligt” och ”privat”119. 
Båda rummen kom att laddas om med andra handlingsmönster. 
Tomterna slöts successivt mot dem som rörde sig i staden, vilket 
ytterliggare underströk skillnaden mot resten av landskapet. Ga
tan i samspel med bebyggelse utgjorde en rumslig princip som 
markerade gränser och skapade relationer och som återkommer i 
de yngre städerna. När exempelvis Trelleborg grundades fanns de 
med redan från början: här lades gatorna ut inledningsvis.

En sammanställning av undersökningar runt Stortorget visar 
att det fanns en form av instabilitet i den äldsta bebyggelsens 
orientering och placering under perioden ca 1030-1070 (fig. 69).

Bebyggelsen ”flyter” och det tycks inte som om bebyggelse
mönstret får, eller ges, sin plats förrän omkring 1070, för att där
efter ligga fast fram till mitten av 1100-talet, när den träbrolagda 
torgytan för en tid vidgas i östlig riktning (fig. 70). Tomtindelning 
och bebyggelsens orientering görs sedan om vid början av 1200- 
talet för att sedan ligga fast ända tills stadshusets uppförande 
1837 (fig. 71).

Att bebyggelsen först en bit in på 1000-talet ”finner sin plats” 
har även konstaterats bland annat i k v. S:t Clemens 8120 och i kv. 
Apotekaren 4. Liknande observationer har också gjorts på andra
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Figur 71. 
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121 (Carelli 
2001:109ff)
122 (jfr Molaug 
1989:233f)

ställen i staden, exempelvis i kv. Gyllenkrok121 och i kv. Billegår- 
den 6. Det tycks finnas en form av ”samtidighet” i förändringar
na, med en förtätning av bebyggelsen runt 1000-talets mitt, en 
upprätning runt 1100, justering av tomterna i början av 1200-ta- 
let, förnyad förtätning följt av kris respektive stabilitet (fig. 72- 
74). Varje förtätning har inneburit att varje tomt blir allt fler män
niskors hem.

Regleringen av rum och rörelse inom Lund tycks alltså ske i 
omgångar. Efter att överhöghetens territoriella anspråk etablerats 
har platsens betydelse förändrats. Skillnaderna i förhållande till 
den omgivande landsbygden har successivt förstärkts. ”Distink
tionen” kan ha uppfattats positivt och tätorten attraherat inflytt
ning. En förtätad bebyggelse har medverkat i omskapandet av så
väl det fysiska som det sociala och mentala rummet. Ändrade 
handlingsmönster följde122. De indikationer på förändringar i so
cial praktik under 1000-talets senare del, bebyggelsens förtätning 
och orientering, avfallshantering etc., har tolkats som medage- 
rande. De lokala invånarna har samverkat med de omgivande be
tingelserna - och överhetens önskemål.
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Figur 73. 
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Figur 74. 
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123 (Lihammer 
2003:88)
124 (Angiert
1995:51ff)
125 (Duby 1981)
126 (Angiert m.fl., 
denna volym)
127 (Lynch 2003)
128 (se exempelvis 
sammanfattningar 
av resonemangen i 
Holmberg 
1977:45f; Andrén 
1980:69f; Ryding 
1986a; 1986b; 
Carelli & Lenntorp 
1994:87f)

KYRKAN OCH KYRKORNAS BETYDELSER

Kyrkan tillhandahöll vid den här tiden en modell för direkt och 
territoriellt baserad kontroll - större delen av Europa var indelat i 
stift - liksom kunskap för administration. Sambandet mellan 
kungamakt och mission har funnits där. ”Genom medel som 
landscaping har man försökt befästa och skriva in den nya krist
na kungamakten i landskapet. Genom införande och samarbete 
med kyrkan har man fått ett symbol- och formspråk som fram
hävt de kristna kungarna på nya sätt ,..”123. Samspelet mellan den 
framväxande kungamakten och kyrkan var dock mycket kom
plext124 och man bör nog inte reducera kyrkan till en simpel ”över
byggnad” eller ett verktyg. Kyrkan var en aktör med egna syften 
och en gryende kungamakts ambitioner har passat dem. Trängtan 
efter kristendomens frigörande frälsning kan ha varit lika stark 
som längtan efter vitt bröd, för att nu parafrasera Georges Dubys 
förklaring till det tidigmedeltida ekonomiska uppsvinget125.”Pro
blemet” i delar av en äldre diskussion är att man sökt isolera en
skilda orsaker (ekonomi, administration, kyrklig organisation, 
köpenskap) när det förefaller mera fruktbart att se dem som mer 
eller mindre likvärdiga delar av ett ”nytt koncept”126. Det är inte 
givet att olika orsaker varit rationellt åtskilda för de handlande 
människorna. Att särskilja mellan ekonomiska och religiösa driv
krafter som vi gör idag är en modern (protestantisk?) indelning. 
Som påpekats har kyrkornas roll i urbaniseringen även varit att 
skapa eller tillhandahålla gemenskaper som inte baserades på 
släktskap127. Det skapade andra sociala situationer och innebar en 
strukturell förändring av människors sätt att leva, som så små
ningom blev synlig i den materiella kulturen.

De förändringar i rumslig organisation och bebyggelse i Lund 
som är skönjbara från mitten och andra halvan av 1000-talet är 
också relaterade till det omfattande kyrkobyggandet runt 1050. 
Kyrkorna innebar ett synnerligen manifest ianspråktagande av 
landskapet. De ger oss också information om vad som kan antas 
vara etablerade rörelsemönster och kommunikationsleder vid mit
ten av seklet.

När det gäller de äldsta träkyrkorna är kunskapsläget delvis 
motsägande. De har därför har delats upp i sådana som är direkt 
arkeologiskt konstaterade och sådana som är indirekt kända (fig. 
75). De direkt kända utgörs av S:a Maria Minor (1), S:t Clemens 
(2), S:t Stefan (3), S:t Andreas (4), Drotten (5), Kyrkan i Katte
sund (6) och en kyrka i kvarteret Drotten (7). För kyrkorna S:t 
Mårten (8), S:t Mikael (9), S:t Laurentius (10) och Heligkors (11) 
grundas diskussionen i förekomsten av gravar äldre än de sten
kyrkor som dokumenterats128.
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Dateringsunderlagen för träkyrkorna varierar. S:a Maria Mi
nor anges vara anlagd på äldre kulturlager129. Det samma gäller 
kyrkan i Kattesund130. S:t Clemens har av Anders Mårtensson tol
kats som anlagd på kulturlager, men inte av Blomqvist131. Den sena
re utgångspunkten har använts av Erik Cinthio för ett resonemang 
om kyrkans koppling till en kungsgård132. (Dateringen tycks vara

Figur 75.

De äldsta kyr
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troliga äldsta
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DET VID MITTEN AV 

I OOO-TALET.

129 (Blomqvist 
1941a:72; Mår
tensson 1983:147)
130 (Blomqvist 8c 
Mårtensson 1963: 
25ff)
131 (Mårtensson 
1981:36; 1983: 
149; Blomqvist 
1941a:74)
132 (Cinthio 
1968:105)
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133 (t.ex. Cinthio 
2002:104f)
134 (Ryding 1986a; 
Carelli &c Lenntorp 
1994:87)
135 (Mårtensson 
1981, figur 10; 
1983, figur 13)
136 (Blomqvist 
1951:160, 163)
137 (se Andrén 1980 
för denna rekonst
ruktion)
138 (jfr Anglert, 
denna volym)
139 (Andrén 
1980:81)
140 (Andrén 
1980:68)
141 (Andrén 
1984:53)
142 (Andrén 
1984:59)
143 (Andrén 
1985:41)

beroende av en enda krukskärva.) För de kyrkor som påträffats 
från och med mitten av 1970-talet finns dendrokronologiska date
ringar antingen av kyrkorna själva eller av äldre gravar, som grup
perar sig kring mitten av 1000-talet133. Dessvärre tycks tillgången 
till dateringarna i några fall inneburit att kyrkornas relation till 
eventuellt äldre kulturlager, med undantag för S:t Andreas och S:t 
Mårten, inte diskuterats134. Som exempel kan anföras S:t Stefan. 
Ritningarna över väggplank/stolpar visar att stolphålens återfyll- 
ning utgjorts av gödselhaltig lera135. Troligen har den uppgrävda 
jorden blandats med kulturlager som redan fanns på platsen.

Kyrkornas interna kronologi och relation till äldre bebyggelse 
återstår alltså delvis att reda ut. Vad som är intressant är att de 
äldsta kyrkorna ligger vid de äldre kommunikationsstråken. På fi
gur 75 är även Allhelgonaklostret markerat som nr 12. Dess grun
dande har väl egentligen aldrig retts ut, utan brukar i allmänhet be
skrivas som ”från 1000-talet” och som ”benediktinernas förmod
ligen äldsta kloster i Danmark”136. Dess läge tycks skära ett 
nord-sydligt rörelsestråk. Möjligen ersätts denna av det som senare 
blir Bredgatans medeltida sträckning137 vilken leds till läget för S:t 
Clemens träkyrka. (Förhållandet mellan dessa två gator kan lika 
gärna vara det omvända. De kan också ha existerat samtidigt.)

Kyrkornas läge uppvisar likheter med runstenars placering vid 
vad och liknande platser138. De tycks också ligga på små förhöj
ningar i terrängen139. Det kan nämnas att de runstenar som på
träffats i Lund hittades i ruinerna efter Allhelgonaklostret, res
pektive i området mellan Heligkors och S:t Stefans kyrka. Kyr
kornas placering har utgjort en markering i landskapet där 
rörelsemönstren getts ytterligare betydelse och skapat kultiska 
domäner.

Det stora antalet kyrkor som uppförs ungefär samtidigt vid 
mitten av 1000-talet är förvånande. Kanske har de varit en form 
av ”privatkyrkor” uppförda av samhällets övre skikt. Det har 
dock troligen även erbjudit organisationsformer för sammanslut
ningar för ömsesidigt bistånd och därmed spelat en betydelsefull 
social roll. Anders Andrén har framhållit betydelsen av sockenin
delningen och en ny dansk stiftsindelning140. Sockenindelningen, 
vilken varit knuten till gatorna141 kan ha varit en formalisering av 
de tillhörigheter som skapades. Det är oklart exakt när sockenin
delningen skapades, annat än under slutet av 1000- och början av 
1100-talet142. Kyrkornas sociala funktion bör ha underlättat sock
enindelningen. Kyrkorna och den täta sockenindelningen har 
fungerat som en tydlig distinktion gentemot byarna143.

Av intresse i sammanhanget är att arkeologiska undersök
ningar i Lundagård kunde datera förändrad områdesdisposition
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och markarbeten till 1060-talets början144. När Egino blev biskop 
i Lund ville han uppenbarligen inte överta den äldre stenkyrkan 
Drotten145.

NÄR BLEV LUND EN STAD?

Det fanns under 1000-talet en relativt stor variation i den materi
ella kulturen, vilket visar att det fanns ett flöde av inflyttade som 
tagit sina olika vanor med sig. Fram till mitten av 1000-talet va
rierar byggnadsskicket i olika kvarter och kokkärl av olika form
typer visar att matvanorna varierat. Befolkningen har så att säga 
inte ökat av egen kraft utan fyllts på utifrån efter hand och det 
har ännu inte skapats en platsspecifik och enhetlig kultur.

Vi ser dock en sakteliga förändrad materiell kultur och ett 
ökat varuutbyte, även om vare sig detta, eller hantverket, bör be
traktas som självständigt utan snarare relateras till de kyrkliga in
stitutionernas ”institutionella konsumtion”146. Produktionsvoly
merna var små och förhållandevis ospecificerade147.

Under andra halvan av 1000-talet tillkommer allt fler hus. Be
byggelsen förtätas och man ekonomiserar utrymmet. Anders An
drén menar att grunden för ett regelbundet system av tomtenheter 
om 15-30 m bredd skapas under den här perioden148. Det tillkom
mer gatunät, med tillträdesmöjligheterna som blir allt mer kom
plexa i takt med förtätad bebyggelse. Det görs en allt mer förfinad 
indelning, avgränsning och fixering av land och värden. Det görs 
ökade investeringar i platsen.

Man fick allt fler människor allt närmare inpå, vilket innebär 
att handlings- och rörelsemönstren förändras. Kulturens under
sökningar på Stortorget och i kv. S:t Mikael 16, 1998 visade ex
empelvis hur man skapar en tydligt lokaliserad avfallshantering149. 
Fler byggnadstekniker användes. De ”traditionella” stolpburna 
husen med lerklinade väggar blir mindre vanliga. Kanske beror 
det på att man börjar förändra den interiöra rumsindelningen. 
Rummen blir mindre. Sannolikt beror det på att det nu tillkom
mer fler grupper som flyttar till platsen. I de äldsta gravarna utgör 
män en majoritet150.

Bebyggelsens placering och orientering tycks under 1000-talet 
förändras ”ofta”, som om man packade ihop den efter hand. Kyr
korna har, i egenskap av särpräglade miljöer med distinkt rums
lig organisation och byggnadsstil, utgjort en form av knutpunkter 
i rörelsenätet. Det har skapats en ny ordning.

Att överheten uttryckligen uppfattat Lund, Lomma och Hel
singborg som speciella, reglerade, platser framgår av Knut den he
liges gåvobrev från 1085151. Av brevet framgår att det skall erläggas

144 (Gardelin m.fl. 
1997:55ff)
145 (Cinthio 1997)
146 (Andrén 
1985:79f)
147 (Salminen & 
Johansson Hervén 
2001)

148 (Andrén 1980: 
49; 1984:31)
149 (Larsson, 
Rapportmanus, 
KM 82.249, 
Kulturens a-arkiv)
150 (Arcini 
1999:53ff)
151 (DD 1:2 nr 21)
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152 (Skansjö & 
Sundström red. 
1988)
153 (Tilley 2000; 
Angiert m.fl., 
denna volym)

en årlig avgift för tomtbesittning i Lund och att denna, kungliga, 
rätt överlåts till den ännu inte fullbordade S:t Laurentius kyrka152. 
Även den av Adam av Bremen på 1070-talet återgivna myten om 
att göra Lund till det ”britanniska Londons medtävlare” (jfr ovan) 
illustrerar denna uppfattning.

Den poäng som dock bör understrykas är betydelsen av ”övri
ga gruppers”, det vill säga de invånare som inte hörde till de kyrk
liga och kungliga eliterna, förändrade handlingar för skapandet 
av ”staden” genom att successivt skapa en social rumslig praktik 
som allt mer kom att skilja sig från omgivningen. Som understru
kits kan invånarna inte bara betraktas som passiva objekt som det 
agerats på, eller som kommenderats hit eller dit. De flesta organi
sationsformer kräver, för att fungera i ett lite längre tidsperspek
tiv, någon form av acceptans. Den kan förvisso variera längs hela 
skalan från underkastelse till deltagande. De indikationer på för
ändringar i sociala praktiker under 1000-talets senare del, bebyg
gelsens förtätning och orientering, avfallshantering etc., har tol
kats just som medagerande. Platsen skapades ”uppifrån” men in
vesteringarna gjordes inledningsvis ”underifrån”.

Att tilldela flera invånare viktigare roller för städernas tillblivel
se som livsform är väsentligt för att förstå deras framgång. Att det 
här används begrepp som ”strategi” och så vidare innebär inte att 
målen för olika grupperna av människor varit detaljerade eller spe
cificerade, i det här fallet ”att skapa en specifik urban livsform”. I 
den arkeologiska diskussionen har man ofta använt sig av ett opro
blematiskt eller odefinierat maktbegrepp som i praktiken diskvali
ficerat eller passiviserat de flesta människor i historien, något som 
återskapar en konstig människosyn och ställt arkeologin på eliter
nas sida. Att bortse från stora delar av befolkningens agerande 
skulle nog också tillskriva den tidigmedeltida aristokratin en allt 
för stor styrka och en typ av dominans som hör senare, utbyggda, 
stater till. Omförhandlingen av styrkeförhållandena har gjorts på 
olika sociala nivåer, från trälar till myntare. Genom att agera i 
samverkan har de sociala strukturerna omskapats. Vilka sedan 
drivkrafterna varit att flytta till, den ur bosättningssynvinkel långt 
ifrån ideala, platsen Lund är svårare att säga. I motsats till Charles 
Tillys förklaring bör överhöghetens hot om våld kanske tonas ner, 
eller åtminstone inte utgöra ensam förklaringsgrund153. Vi kommer 
då in på de svårfångade mentalitetsfrågorna. Kanske var det nog 
att befinna sig i det, för tillfället, mest framgångsrika ”laget”. Man 
har ställt sig till förfogande som klient hos den som varit mest fram
gångsrik. Eller så har de religiösa drivkrafterna varit starka (kan vi 
någonsin förstå den energi som skapade tusentals kyrkor under 
några årtionden?), eller, så småningom, möjligheten att berika sig
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själv (eller åtminstone förtjäna sitt uppehälle) eller byta upp sig 
socialt (hur många trälar fanns det i Lund?).

Urbaniseringen bör betraktas som ett gemensamt projekt som 
involverat stora mängder människor. Det vill säga att en stadskul
tur inte behöver vara pålagd uppifrån, utan bör betraktas som re
sultatet av en växelverkan där handlingar och beslut påverkat möj
ligheterna till vidare handling. Initiativet må ha kommit ”uppifrån” 
(eller utifrån - biskopar residerade i städer) men har för sin fram
gång varit beroende av att flera grupper samverkat: att det funnits 
ett stadigt inflöde av, företrädesvis, unga män som sökt utkomst el
ler äventyr och att de som blev bofasta förändrade sina handlings
mönster så att det blev möjligt att leva tätt inpå varandra.

DET SAKRALA LANDSKAPET.
Om man med en förenkling menar att investeringarna under lop
pet av 1000-talet till stor del gjordes ”underifrån” klarläggs över
hetens önskemål och investeringar under 1100-talet: Lund ges en 
explicit - och ideologisk - gestaltning. Det var kyrkan som hade 
kraft att bygga upp och vidmakthålla en stabil organisation. För 
Lunds del innebar det att, i egenskap av centrum för den kyrkliga 
organisationen, stora resurser investerades. I ideologiskt hänseen
de blev Lund, i egenskap av ärkesäte, knutpunkt i ett vidsträckt 
nätverk. Från Lundagård har man på ett eller annat sätt interage- 
rat med hela kristenheten.

Det har inte enbart varit stadens gräns och vall som avgjort 
städernas storlek. Skalan på de olika former av landskap som sta
den ingått i tycks utgöra gränsen för hur mycket den kan växa. De 
riktigt stora medeltida städerna som London eller Genua var för
knippade med fjärrhandeln och därmed med mycket stora ekono
miska rum. Dagens jättemetropoler ingår i en verkligt global eko
nomi med hela världen som omland154.

Lunds expansionsmöjligheter tycks i det senare avseendet ha 
varit begränsade. Det ligger i ett område som så småningom kom 
att uppvisa en hög grad av urbanisering som, även om städerna 
haft olika roller och ekonomisk bas, reglerat de tillgängliga regi
onala resurserna. Lunds invånare tycks inte direkt ha deltagit i 
fjärrhandeln. Det har förvisso i de lundensiska kulturlagren på
träffats föremål från det mesta av den då kända världen, men inte 
i den omfattning som gör det motiverat att tala om ”import” i 
större skala före 1300-talet, och efter det främst i form av inter
regional handel.

När vi så småningom kan börja tala om en internationell han
del under högmedeltiden, har Lund fått konkurrens, eller sällskap
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av, andra städer som exempelvis Trelleborg, Ystad och Malmö, 
vilka interagerat med samma geografiska ekonomiska landskap. 
Det ekonomiska landskapet har varit en avgörande restriktion för 
stadens storlek och utformning. I ekonomiskt hänseende förefaller 
Lunds relationer att ha varit centripetala, det vill säga att utbytet 
har i första hand försiggått med den närmaste omgivningen155.

I det följande kommer Lunds roll som centralitet i det av kyr
kan ordnade landskapet att diskuteras. Det görs utifrån gestalt
ningen av stadsrummet under 1100- och 1200-talet. Gatunät och 
torgbildning sätts i belysning. De högmedeltida rörelsemönstren, 
restriktionerna och regleringen av stadens rum skapades under 
kyrkans herravälde, som en massiv investering i stadens rumsliga 
struktur. Betydelseinnehållet har knutit an till ett kontinentaleu- 
ropeiskt, och kan förstås som en strävan att exponera den feoda
la världsbild vari i kyrkan stod högst156. Det var de centrifugala 
relationerna som kom till uttryck. Förebilderna har hämtats 
”långt bortifrån”; ett avgränsat kyrkligt rum som ytterst går till
baks till den Gregorianska kyrkoreformen157. Det reglerade urba
na rum som skapades under 1100-talet var ett kyrkligt rum, en 
avspegling av “det himmelska Jerusalem”, symbolen för det gu
domliga väldet, vilket ju onekligen framställs som avgränsat och 
reglerat genom torn och murar158. Det var ett kosmologiskt och 
ideologiskt ideal som lades ut i stadslandskapet.

155 (Anglert m.fl., 
denna volym)
156 (Larsson 8c 
Saunders 1996)
157 (Miller 2000:4)
158 (jfr Piltz 
1978:31f; Andrén 
1995; 1998b)
159 (Andrén 1995)

IIOO-TALETS POLITISKA LANDSKAP

Skapandet av Lund och andra nya platser under sent 900-tal var en 
strategi som kan ha varit byggd på erfarenheter gjorda i Danelagen. 
England var urbaniserat i hög grad och det anglo-skandinaviska 
inslaget i Lunds äldsta materiella kultur är kanske inte ägnat att 
förvåna. Gestaltningen av staden under perioden ca 1070 till 1130 
tycks dock under kyrkans herravälde knyta an till inspiration från 
tyskt område där det inte var ovanligt med kyrkligt herravälde över 
städer, något som var sällsynt på engelsk botten. På kontinenten 
var städerna säten för de kyrkliga potentaterna. En indikator på de 
minskade kontakterna med England under den här tiden är att det 
ingenstans i staden påträffats keramik från Stamford av de typer 
som framställdes mellan ca 1050 och 1150. Myntens avbildningar 
från och med 1100-talet av stiliserade borgar och påskriften PAX 
POR(TÆ) är också ett symbolspråk med anknytning till det tyska 
området159. Trots stridigheterna med Hamburg-Bremen om över
högheten över den danska/nordiska kyrkoprovinsen, har det fun
nits en gemensam referensram. Man har anknutit till en kontinen
tal ideologi, med stenarkitektur, gestaltning av stadslandskapet
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och genom att skriva in gemensamma kosmologiska innebörder i 
stadsrummet160.

Den sociala ordningen uttrycktes, som nämndes ovan, som en 
hierarki av landrättigheter och skyldigheter.”Det reglerade rum
met” avser kontroll över platser och människors rörelse, det vill 
säga den sociala tid-rumsgeografin. Regleringen återverkar på de 
handlingsmöjligheter som formar sociala praktiker, vilket är den 
springande punkten. Makt kan beskrivas som handlingar som på
verkar andra människor handlingsmöjligheter161. Det sakrala 
landskapet visar på styrkeförhållandena och dominansmönstren.

Efter att de engelska kontakterna minskat efter 1066 (året då 
en nordisk här blev slagen av engelska styrkor och Normanderna 
erövrade landet) kunde stiftet i Hamburg-Bremen med förnyad 
styrka hävda anspråk på herravälde över de nordiska provinser
na, något som de lokala eliterna verkar ha velat undvika. Man vil
le skapa en egen kyrkoprovins. Möjligen ska vi betrakta mynten 
med runinskrifter under Sven Estridsen som en vilja att uttrycka 
en egen särart162 och ett medel i kampen om kyrkoprovinsen. Sven 
Estridsen agerade redan från omkring 1050 för detta och det är 
rimligt att anta att en delförklaring till arbetena i Lundagård un
der 1060-talet och uppförandet av stenkyrkan S:t Laurentius va
rit betingade av detta mål. Svens arbete - lobbyverksamhet skulle 
vi väl säga idag - fortsattes av hans söner och kröntes slutligen 
med framgång. 1103-04 blev biskop Ascer i Lund ärkebiskop 
över Norden.

Knut Svensson (sedermera ”den helige”) överlät 1085 gods och 
tomtskatt från bland annat Lund till S:t Laurentius som ett ekono
miskt grundlag åt densamma: ”Knut den heliges gåvobrev”. Upp 
emot en fjärdedel av staden överfördes till biskopen. Som framhål
lits av Thomas Lindkvist är gåvan nog så intressant i sig, men kan
ske än mer som upplysning om uppfattningen om kungamakt och 
samhälle i Danmark vid denna tid. Kungamakten gjorde nu an
språk på att vidmakthålla rätten, vilket var dess legala grund. Vi
dare framgår att kungamakten har haft anspråk på överhöghets- 
rätten till jord och land, något som förutsatt en exploaterings- 
struktur som gjort det möjligt att tillägna sig delar av produktionen, 
det vill säga att det verkligen fanns något att donera163.

Alliansen mellan kungafamiljens anspråk och kyrkan bekräf
tades också av att Knut helgonförklarades. ”Det ömsesidiga bero
endet dem emellan kan inte illustreras bättre än genom kulten 
kring dessa helgonkungar; den kungalinje, som räknade sina anor 
till ett helgon, kunde för sitt maktinnehav åberopa gudomlig 
sanktion, för vilken kyrkan, såsom förmedlare därav, kunde för
vänta sig en gentjänst i form av kungligt beskydd”164.

160 (Andrén 1998a)
161 (Anglert m.fl., 
denna volym)
162 (Steen Jensen 
1995:82)
163 (Lindkvist 
1988b:63)
164 (Sawyer 
1992:26)
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165 (Hermansson 
2000)

166 (Saunders 1995)
167 (Schmidt Sabo 
2001:87)
168 (Eriksdotter 
1994; Gardelin
m.fl. 1997; Larsson 
2001)

169 (Andrén 
1984:581)

Den politiska situationen i Danmark hade under 1100-talet 
utvecklats till ett nätverk av allianser mellan grupper inom sam
ma sociala elitskikt. De ömsesidiga banden var knutna mer våg
rätt än vertikalt (så som i den feodala idealtypen). Inom aristo
kratin gjorde flera grupper anspråk på herravälde. Eftersom arvs
rätten till jordinnehavet inte var självklar och den uppodlade 
jorden var begränsad, fanns det behov av att hela tiden utvidga 
och förstärka sina (och gruppens) materiella och sociala resurser. 
Detta kunde bara ske på de övriga gruppernas bekostnad. Vid 
dessa konflikter användes kyrkoorganisationen av flera gruppe
ringar. Den kyrkliga organisationen kunde fungera som bas för 
ytterligare allianser. Biskoparnas, och ärkebiskoparnas, position 
var till stor del grundad på deras tillhörighet till en kraftfull släkt
grupp. Deras agerande skall därför förstås i enlighet därmed. De 
konflikter kyrkan var inblandad i under 1100-talet kan därför 
inte ses som en utpräglad motsättning mellan kyrka och kunga
makt så som på kontinenten, den så kallade investiturstriden. Den 
typen av konflikt hör i Danmark till 1200-talet165.

Den minst sagt knöliga vägen fram till kungamaktens icke
ifrågasatta position under högmedeltid gör att det i syfte att kart
lägga skapandet av stadens centralitet är mera fruktbart att stude
ra kyrkan och ärkesätets roll, funktion och anspråk i betydelsein
skrivningen i stadsrummet. De hade bättre förutsättningar. Kyrkan 
hade en mer stadig inkomst än kungamakten och var mera statio
när. Man hade därför större möjlighet att utnyttja och organisera 
landskapet och att utöva ett aktivt herravälde på det lokala och re
gionala planet. Kyrkan var vid den här tiden var en sedan sekler 
etablerad organisation. Man fick så att säga organisation, förvalt
ning och ideologi på köpet166.

Katalin Schmidt Sabo har framhållit att stadsexpansionen 
kunnat ske först efter det att landsbygdens överskott kunnat ka
naliseras framgångsrikt, efter att det använts till landsbygdens 
uppförande av stenkyrkor167. I Skåne uppförs kyrkorna under 
1100-talet och den stora vågen av stadsgrundanden under 1200- 
talet. Lund förefaller, i egenskap av kyrkligt centrum vara något 
tidigare härvidlag.

Den ytterligare våg av uppsträckning och förtätning av bebyg
gelsen som gjordes under perioden ca 1070-1130 sammanfaller 
med de omfattande byggnationer och omstruktureringar som 
styrts från det nyinstiftade ärkesätet: uppförandet av Domkyr
kan, ärkebiskopsresidenset Lundagård, träbroläggningen av Stor
torget — och stadens vall168. Organisationen i sockengator, som 
Anders Andrén daterat till den tidigare delen av perioden 1050- 
1150, får betraktas som del av samma skeende169. Möjligheterna
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att förflytta sig, synintryck och upplevelser förändrades och till
skrevs nya betydelser. Herraväldet över stadens rumsliga organi
sation kom att tydligare ligga hos kyrkan. Staden gavs därmed en 
tydlig ideologisk funktion även om initiativet till detta, genom 
donationer, tagits av kungamakten.

GATURUMMENS BETYDELSER

Det är alltså med början i det tidiga 1100-talet som stadslandska- 
pet artikuleras och ges en monumental gestaltning. Detta gjordes, 
åtminstone inledningsvis, på kyrkans initiativ. Domkyrkan har 
sakteliga tornat upp sig över den kringliggande bebyggelsen. Över 
de förhållandevis låga trähusen har ytterligare nitton kyrkobygg
nader sträckt sig mot himlen. Sten Tesch har för Sigtunas del visat 
på en parallell och stegvis omdaning av kyrkotopografin170.

Det reglerade gatunätet utgjorde ramverket för tomterna vilka 
nu tycks bebyggas i allt tätare mönster och med högre grad av en
hetlighet. Vi ser också en ökad enhetlighet i delar av den materi
ella kulturen. Under 1100-talet utvecklas en typ av hushållskera- 
mik - sen östersjöformtyp - som verkar vara en lokal form. Visst 
kommer det keramik utifrån - enstaka kokkärl från nordvästra 
Tyskland och vitgodskannor från franskt och engelskt område - 
men inte i den omfattningen att man kan tala om organiserad im
port av vare sig folk eller krukor. Det är också oklart om den ut
ländska keramiken använts för att markera status mellan grupper 
i staden, de förefaller vara jämnt fördelade och påträffas i små 
mängder vid de flesta undersökningar.

Enhetligheten bland hushållskeramiken tyder på att staden i 
mindre grad än tidigare fyllts på med människor från olika håll och 
med olika traditioner även om ”in-migrationen” varit hög. Staden 
har till viss del blivit självreproducerande med en större andel famil
jer eller släkter som kan ha bott i Lund i ett par generationer, vilket 
skapat grund för såväl arvs- och familjeband, som för en lokal, ur
ban, mentalitet och självuppfattning. Detta har i sin tur varit en för
utsättning för att engagera sig och tillvarata sina intressen. Anders 
Andrén har, utifrån studiet av symbolspråket på mynt slagna i Lund 
under 1110-talet argumenterat för att det redan vid denna tid fun
nits artikulerade sammanslutningar av invånare som agerat som 
identifierbara grupper171. Sannolikt rör det sig om ”gillen” för ömse
sidigt bistånd så som skapats utifrån de specifika demografiska för
hållandena. Gillen och andra sammanslutningar fick ersätta släkt- 
och familjeband172. Invånarna har börjat artikulera sig själva.

Det finns komplicerade samband mellan ursprungliga rumsli
ga mönster och senare förändringar av dem. I staden existerar

170 (Tesch 2000a; 
2000b)
171 (Andrén 1995)
172 (Lynch 
2003:25)
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gammalt och nytt sida vid sida. Det äldre utgör naturligt nog för
utsättningarna för det yngre men har inte varit dess syfte. Vår 
strävan att finna ursprunglighet innebär en inneboende risk att 
bilden av yngre företeelser projiceras på det äldre. Det gör det 
nödvändigt att diskutera och förstå gatorna och stadens rumsliga 
organisation som bärare av olika betydelser vid skilda tidpunkter. 
Även om exempelvis gatunätet till stora delar förefaller att repre
sentera en kontinuitet, består det, i egenskap av rumslig princip, 
av en mängd varierande betydelser, var och en knuten till sin so
ciala struktur, sin tid. ”Projekten”, det vill säga vad man kunnat 
göra och gjort, i förhållande till gatunätet förändras173.

I den stadsplan vi ser idag i Lund finns olika betydelser och 
återanvändning av äldre former och funktioner överlagrade på 
varandra. Dagens Lund är i stort sett en 1800-talsstad, öppnad 
för biltrafik. Den bilburna staden överlagrar industrialiseringens 
och universitetets, den reformerade staden är yngre än den kyrk
liga överhöghetens och det medeltida borgerskapets stad. Och un
derst tycks finnas en territoriell markering ägnad att förändra 
järnålderns rörelsemönster och kommunikationsleder.

I städerna är gatorna de mest påtagliga, övergripande, konstru
erade eller påtvingade rörelsemönstren. De anger riktning och ska
par samband mellan olika typer av miljöer. De kan sägas utgöra en 
överordnad rumslig princip. I en bemärkelse kan ett bevarat äldre 
gatunät tyckas utgöra det mest omedelbara spåret efter äldre tiders 
rumskonstruktion. Gatornas fysiska varaktighet kan locka oss att 
glömma förändrade betydelser och därmed missa väsentliga as
pekter för förståelsen av stadens organisation. Gatunätet är inte 
enbart stadens transportådror. Som fysisk, social och kulturell 
mötesplats utgör det i högsta grad en politisk skådeplats174. Dess 
betydelse är då förhandlingsbar och öppen för förändring.

ÅLDER OCH KRONOLOGI

Det har företagits få undersökningar av Lunds gator. De antikva
riska insatserna har ofta inskränkts till besiktningar, kontroller 
och schaktövervakningar i samband med ledningsdragning. Det 
finns dock någon form av arkeologiska uppgifter från i princip 
alla gator, även om den stratigrafiska informationen i regel är be-

173 (Magnusson gränsad. Dokumentationsmaterialet består vanligtvis av sektions-
Staafm.fl. 1995:38) ritningar ur vilka det kan vara svårt att exempelvis identifiera
174 (Christophersen plundrade broläggningsnivåer. I flera fall har det visat sig att vad
2001:61) som beskrivits som ”stenläggning” vid senare undersökningar vi-
175 (Larsson sat sig vara oregelbunden marksten som snarare utgjort funda-
2001:50) ment för andra, bortplockade, typer av gatubeläggning175. Bristen
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Figur 76a. 

Förändringar av 

Lunds gatunät 

under 900 ÅR.
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Figur 768. 

Förändringar av 

Lunds gatunät 

UNDER 900 ÅR.
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Fiskaregatan (U/A PISCATORUMI 1288 Tabell 4.
Bredgatan (LATA PLATEO)

( Brethaegatæ)

1 289

1315
De äldsta om-

Ljusegatan [ LYSÆCATÆ) 1350 NÄMNANDENA AV

Mårtensgatan (Sancti Mortens cade1 14-29 NÅGRA AV GATOR"

S:t Månsgatan IS. Macnuse cadheI 1446
na i Lund.

Skomakaregatan (S '.T BOTULFS STRÄTE) 1495

Grönegatan (Grønegaden) 1496

på renodlade arkeologiska undersökningar innebär att det i nulä
get är svårt att i detalj belägga och datera olika skeenden av kon
struktioner, reparationer och förändring. Däremot tycks vi kunna 
ifrågasätta schablonen av att gatorna under medeltiden skulle ha 
utgjort allmänna avstjälpningsplatser. De avfallsmängder som på
träffats i gatumark tycks snarare vara utvalda och utlagda för att 
fungera som fundament och dränering176. Materialen har snarast 
deponerats under organiserade former än genom att successivt ha 
kastats ut på gatan. Man kan härvidlag understryka den symbo
liska transformationen från avfall till fyllnads- och dränerings
material. Fortsatt bearbetning av gatornas depositionsmonster 
kan alltså styrka resonemanget kring dem som ett lika reglerat 
rum som tomterna.

Avsaknaden av daterande material gör det svårt att precisera 
gatunätets utveckling. Det ojämna dateringsunderlaget innebär 
att de situationer som diskuteras i det följande representerar en 
form av ”platta” tidsutsnitt. Det skall dock understrykas att gatu
nätet har en historia. För de yngsta förändringarna, från slutet av 
1600-talet och framåt, finns kartmaterial. Från medeltiden finns 
några skriftliga omnämnanden som visar att vissa gatusträck- 
ningar funnits177 (tab. 4).

För 1000-talet uppställdes en hypotes om att det gjordes en 
successiv förtätning av gatunätet (utifrån vad, som så att säga, be
hövdes). För 1100-talets del finns dels dendrokronologisk date
ring av broläggningen på torget, dels Anders Andréns argumenta
tion för att sockenindelningen av staden följde, eller byggde på, 
gatunätet, vilket då bör ha varit tillräckligt förtätat178. En hypote
tisk modell över gatunätets förändring visas i fig. 76a-b.

STADENS VALL OCH ANDRA AVGRÄNSNINGAR

Det äldsta omnämnandet av stadens vall härrör från 1134179. Ska
pandet av en avgränsning och behovet av öppningar eller portar i 
denna har påverkat gatunätet genom att man skapat anslutningar 
till dessa. Avgränsningarna bör ju ha varit genomsläppliga.

176 (Larsson 1993: 
157ff; Eriksdotter 
1994:66f; Magnus
son Staaf m.fl. 
1995:48ff)
177 (Blomqvist 
1951:336ff)
178 (Andrén 1984)
179 (Blomqvist 
1985)
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Figur 77. 

Bearbetning av 

Jean Bergmans

KARTA ÖVER LUND 

OCH DESS JORD

EGENDOM FRÅN 

1704 MED DE 

MEDELTIDA INSTITU

TIONER SOM LÅG 

UTANFÖR STADS

VALLEN.

Delar av vallens sträckning är fortfarande synlig i Stadsparken 
och vid S:t Laurentiigatan. För såväl stadsvallen som de fyra por
tarna är den arkeologiska kunskapen relativt knapphändig. De 
flesta observationerna är av äldre datum med begränsad stratigra
fisk dokumentation vilken ger upphov till flera frågor än svar. I 
den äldre litteraturen tolkades ofta avgränsningen mer eller min
dre renodlat fortifikatoriskt. Under 1970-talet betonades framför 
allt städernas avgränsningar i funktionella, juridiska och ekono
miska, termer. I Lunds fall kan vi tänka oss ett ”både och”. Ett 
syfte har varit att tydligt avgränsa det kyrkligt-urbana rummet. 
Samtidigt är det bestickande att vallen omnämns i samband med 
inbördesstriderna och orologheterna på 1130-talet. En mer pro
fan aspekt är att man samtidigt dränerade stadsområdet i sam
band med struktureringen av bebyggelsen.

Staden har haft två avgränsningar. En inre som utgjordes av 
stadsvallen och en yttre i form av stadsjordarna. Den inre var en 
tydlig definition av ett rum med, från resten av landskapet, sär
skild jurisidiktion. Det finns också exempel på hur städer definie
rades genom placeringen av spetälske- och “vanliga” hospital, 
samt andra former av religiösa “serviceinrättningar” åt resande
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och pilgrimer. Denna omgivning av kyrkor, hospital och härbär
gen har fungerat som markörer för de platser där man lämnat el
ler ankommit till staden180. Tittar man närmare på Lund hittar 
man Helgeandshuset vid den södra infarten, S:t Jörgens hospital 
vid den östra, S:t Peters nunnekloster vid den västra infarten. All- 
helgonaklostret låg strax utanför Bredgatsporten. Vid den norra 
in- och utfarten låg S:t Olofs kyrka, helgat åt Skandinaviens främ
sta pilgrimshelgon (fig. 77).

SIKTLINJER

Rekonstruktionerna av gatusträckningarna kan användas för att 
diskutera rörelse, riktning och siktlinjer. Det är till viss del möj
ligt att rekonstruera vad det är man sett, eller exponerats för, när 
man rört sig längs en viss gata och när man anlänt till en given 
”station”, även om underlaget i hög grad kan och bör detaljeras 
och problematiseras genom samlad bearbetning av hittills genom
förda undersökningar.

Anders Andrén har utifrån eftermedeltida längder över jordrän
tan rekonstruerat den senmedeltida tomtindelningen och gatunätet 
i Lund181. Arkeologiska undersökningar under 1990-talet har i någ
ra fall kunnat konstatera en del förskjutningar av gatornas vinkel i 
förhållande till Andréns rekonstruktioner. Det gäller än så länge 
sträckningar av St. Fiskaregatan, St. Södergatan, V. Mårtensgatan, 
Svartbrödragatan och Magle Lilla Kyrkogata182. Utöver att ha kon
sekvenser för tomtindelningsrekonstruktionerna i intilliggande kvar
ter visar förskjutningarna att gaturummen inte varit helt statiska.

Antalet hörn, korsningar och siktlinjer uppgår i denna rekon
struktion till 69 stycken (fig. 78). Påfallande är att det knappt 
finns några ”fyrvägskorsningar”.

Korsningar som inte är ”fyrvägs” - ”T-kors” - har den förde
len att de skapar en större möjlighet att exponera exempelvis ar
kitektur och arkitektoniska särdrag i siktlinjen än vad rätvinkliga 
har (fig. 79). Det är oklart om detta varit en ursprunglig avsikt 
vid gatunätets utläggning men att det varit en möjlighet som ex
ploaterats, som en senare förändring av betydelseinnehållet. Arki
tektoniska särdrag kan utgöras av byggnadsmaterial, dekoratio
ner och tekniker som skiljer sig från majoriteten av bebyggelsen 
vid olika tidpunkter. Att placera byggnader och institutioner i 
siktlinjerna har gjord dem påtagligt närvarande i landskapet.

Som påtalats av Anders Andrén har en stor andel av de kän
da stenhusen i Lund haft markerade lägen i gatubilden och deras 
symboliska betydelse har understrukits183. De murade husen åter
finns ofta som exponerat fokus i en eller flera siktlinjer. Av 36

180 (Gilchrist 
1992:115)
181 (Andrén 1984, 
reviderat i Andrén 
1998a)
182 (Larsson 1993; 
Johansson Hervén 
1995; Eriksdotter 
8c Larsson 1994; 
Lundberg 2000)
183 (Andrén 
1984:44; 1987)
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Figur 78 

Korsningar och 

siKTLiNJER i Lunds

1

hittills identifierade profana stenhus ligger endast 7 på tomter 
utan markerade hörnlägen. Bilden kan förtydligas genom att ut
över kända sten- och tegelhus och kyrkogårdar, även postulera 
att kanik-, vikarie- och sockenprästresidens utgjort någon form 
av arkitektoniska särdrag. På så sätt kan 79 miljöer identifieras 
(fig. 80). Notera att det rör sig om en ”sammanlagd” bild utan 
hänsyn tagen till de kronologiska skillnaderna. Kanikresidensen

HÖGMEDELTIDA

GATUNÄT.

200 M

2 I 9



har troligen uppförts under 1100-talets senare del medan vikarie
residensen är senare184.

Av de 79 miljöerna, är det bara en kyrklig institution, S:t 
Drottens kyrka, och ett kanikresidens som ligger utanför hörnlä
ge. S:t Drotten förefaller dock att sedan gammalt ha fungerat som 
siktlinje för de som rört sig längs Stora Fiskargatan. Denna myn
nade i en T-formad korsning. För vikarieresidensen är bilden min
dre klar. Förvisso ligger 20 av totalt 35 residens i hörnlägen och 
det tycks finnas en tendens till att det är de 15 yngsta som ligger i 
andra lägen185. Det är möjligt att deras placering avspeglar en för
ändring där de hög- och senmedeltida ”torggatorna” blivit allt in
tressantare att markera sin närvaro i (jfr nedan). Av socken
prästresidensen ligger endast ett av fem identifierade i hörnläge. Å 
andra sidan ligger de i anslutning till sockenkyrkorna och kan 
möjligen betraktas som en sammanhållen miljö tillsammans med 
dessa.

Figur 79. 

Principfigur för

HUR KORSNINGAR 

GER OLIKA MÖJ

LIGHETER ATT DO

MINERA ANBLICKEN 

I FLERA RIKT

NINGAR

PROCESSIONSVÄG OCH MAPPA MUNDI

Vid en del hörn, och längs en del gatusträckningar, har de här resi
densen och institutionerna troligen samverkat och skapat en form 
av just sammanhållna miljöer. De kan delas upp i koncentrerade

184 (Andrén 
1984:42ff)
185 (Andrén 
1984:35ff)
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Figur 80.

Sten- och tegel

hus SAMT KYRK
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Lund.

S Stenhus, påträffat JU Kyrkliga institutioner 
O Stenhus, sannolikt f?f Kanikresidens

200 M F Vikarie- eller prästresidens
---- --------- ...__

miljöer, för de fall då det funnits residens eller liknande på ömse 
sidor om en gatusträckning eller korsning, respektive “enkla” mil
jöer för de fall då bara ena sidan utnyttjats (fig. 81). Stjärna mar
kerar de fall där tre, eller flera, ”stationer” har exponerats vid en 
korsning. Ofylld cirkel anger korsningar utan kända residens eller
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liknande. I flera fall visar det sig att det saknas äldre uppgifter 
och i ytterligare några skulle det kunna argumenteras för att det, 
utifrån ägoförhållanden, trots allt funnits “speciell” bebyggelse i 
området, varför rekonstruktionen kan nyanseras genom en bear
betning av det arkeologiska källmaterialet. Intressant är att de 
här miljöerna i hög utsträckning sammanfaller med Anders An
dréns rekonstruktion av de kyrkliga processionsvägarna, marke
rad med streckad linje på figur 87186.

Användningen av arkitektur har spelat en väsentlig roll i kont
roll av rörelse där gata och bebyggelse har format ett monumen
talt rum187. Dessa miljöer har fungerat som en form av utsikt och 
uppsikt över människors rörelse inom staden samtidigt som de 
kan ha verkat som markerade, enklavliknande, avgränsningar i 
förhållande till samma rörelse188. Det vill säga de uttryckte både 
närvaro och distans.

I själva verket har rörelse styrts mot dessa arkitektoniska ut
tryck. De har fungerat som visuella som stationer på väg in mot 
“stadens hjärta”189. Det fanns i denna stadsplan inga genomgående 
gator. Det har inte gått att passera rakt igenom staden. Domkyrko- 
området har spärrat all passage, eller rättare sagt, nästan all rörel
se har letts till torget och domkyrkoområdet, vilket kan förstås 
som stadens centralpunkt och normativa centrum. Dess ideolo
giskt skapade och fysiskt uttryckta rumsliga roll i kombination 
med den sociala ordningen har skapat ett monumentalt landskap 
med det goda, det vill säga ärkesätet och katedralen som centrum.

Rekonstruktionen av processionsvågen har använts som ut
gångspunkt för en intressant tolkning av kyrkornas patronymier. 
Anders Andrén har föreslagit att fördelningen av helgonnamn re
presenterar en mappa mundi, en symbolisk karta över världen190 
(fig. 82). Att, åtminstone de yngre kyrkorna förefaller organisera
de på detta sätt kan tas som uttryck för den kyrkliga strategin att 
inskriva betydelser i stadsrummet och som en illustration av de 
kyrkliga eliternas roll som skapare av sanning och kunskap. Med 
utgångspunkt i den kristna kosmologin skapade och upprätthöll 
kyrkan detta universum.

Vi vet emellertid inte huruvida det här fungerade fullt ut i prak
tiken - om invånare och besökare verkligen rörde sig längs med de 
anvisade rörelsebanorna. Rekonstruktionen återskapar bara det 
uttryck som medeltidens eliter velat framställa, något som de in
vesterat en hel del av såväl kulturellt som reellt kapital i.

Nu tycks heller inte varje hörntomt eller varje siktlinje vid oli
ka historisk tidpunkt ha innehållit imposant arkitektur eller mot
svarande uttryck. 13 av de 69 hörnen och korsningar saknar så
dana. Det leder till två följdfrågor. Den första är vilka miljöer

186 (Andrén 1998a)
187 (jfr Bradley 
1993:5)
188 (Larsson 8c 
Saunders 1997)
189 (Altenberg 
1996)
190 (Andrén 1998a)
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Figur 81.
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som då återfinns i sådana lägen? Det krävs en fördjupad bearbet
ning av det arkeologiska källmaterialet innan något svar kan ges. 
Den andra följdfrågan blir vad som är “hörn” i förhållande till vil
ka typer av gator? Kan man vända på modellen, så att hörntomt
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som saknar “högre socialtopografisk miljö” visar att det inte fun
nits någon officiell rörelse som passerat, det vill säga att gatu- 
sträckningen inte ingått i det sanktionerade gatunätet vid tid
punkten?
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191 (Tagesson 
2002:200)

192 (Bager 
1977:40ff)
193 (Andrén 1984)
194 (jfr Söderberg 
2005:33ff)

All kommunikation behöver heller inte ha varit sanktionerad. 
Gränder, passager och sträden kompletterade huvudgatorna. Ge
nom att ha varit nära förknippade med bebyggelsen har gränder
na kunnat tas upp och läggas igen191. I exempelvis Malmöitiskt 
talspråk gjordes långt fram i tiden en skillnad i lägesangivelse 
mellan gator och gränder192.

Om man gör en grafiskt förenklad analys av det högmedeltida 
gatunätet visar det sig att av de 13 siktlinjerna utan känd ”impo
sant arkitektur” ligger 7 längs processionsvägen, vilken väl i allra 
högsta grad måste räknas som sanktionerat trajektorium. Av de 
övriga leder en till en kyrka (nr 50, S:t Hans), en vid Tomegap- 
sporten i stadsvallen (nr 21). De övriga fyra (nr 23, 48, 65, 68) ut
görs av tvärgator (fig. 83). Att på detta sätt försöka rangordna ga
tor för att tydliggöra eventuella skillnader mellan dem tycks allt
så inte ge någon entydig bild.

I Lund har oratores, kyrkans män, markerat sin närvaro på ett 
markant sätt i stadsbilden. Residensen har närmast bildat en ”kyr- 
kostad” i staden193. ”Kyrkostaden” har legat runt Lundagård, i 
stadens norra och högst belägna delar. Stadslandskapet har alltså 
skapats som “monument” där både topografi och rörelsekontroll 
varit styrande som en kraftig markering och ett anspråk på att in
skriva betydelser i landskapet. Det var en manifestation av en ny 
diskurs för dominans.

Rörelsemönstren, restriktionerna och regleringen av stadens 
rum skapades som en massiv investering i stadens rumsliga struk
tur. Under en förhållandevis kort tid investerar ärkebiskopen ett 
omfattande reellt och kulturellt kapital i det stadsrum som till en 
fjärdedel var honom förlänat. Investeringen var inte enbart ett ut
tryck för att hävda stabilitet och permanens eller en uppvisning av 
ekonomisk och politisk styrka utan även en explicit hänvisning 
till att överheten och aristokratin var en integrerad del av en vida
re, europeisk, social ordning. Betydelseinnehållet har knutit an 
till ett kontinentaleuropeiskt, och kan förstås som en strävan att 
exponera den feodala, kristna, ideologin - som ett sätt att skapa 
och organisera förståelsen av den sociala verkligheten - snarare 
än med hänvisning till det lokala landskapet.

Det är möjligt att det funnits en social rangordning av stadens 
miljöer. Dock återstår bearbetning innan detta kan klarläggas för 
denna period. Det väsentliga är att det funnits en form av ”stads
planering” och att stadsplanen förstås som materialiserad ideolo
gi194. Konceptet var framgångsrikt så till vida att invånarna också 
investerade i organisation och bebyggelse. Genom denna samver
kan konsekrerades ett rum som radikalt skiljde sig från omgiv
ningen.
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Figur 83.
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TORGET SOM ARENA OCH 
ARKEOLOGISKT PROBLEM
I det följande ska ytterligare ett element i stadens gestaltning dis
kuteras, nämligen torget. I dagens stadsbild utgör Stortorget ett 
av de mer påtagliga rummen för såväl Lundabon som den mer till- 
fällige besökaren. Med sin stora, öppna och stensatta yta utgör
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195 (Eriksdotter 
1994; Carelli 
1998).

det onekligen stadens mittpunkt. Man kan nästan inte besöka 
Lund utan att passera torget och många är de stadens invånare 
som strömmar förbi dagligen (fig. 84). Stortorget är en offentlig 
och publik scen och en given plats för de styrande att manifestera 
den rådande ordningen. Det är platsen för Stadshallen: kommun
fullmäktiges sessionssal. Stortorget är också det givna rummet 
när man protesterar mot de styrande: mer än en demonstration 
har hållits här. Samtidigt är också Stortorget platsen för de något 
mindre, men inte mindre viktiga, manifestationerna. Åtskilliga 
brudpar tar sina första steg i egenskap av äkta par på torget efter 
vigsel i Rådhuset.

Med en viss dramatisk överdrift kan man säga att fram till 
1993 var Stortorget i Lund en ur arkeologisk och historisk synvin
kel relativt okomplicerad historia. Ett torg är ett torg är ett torg, 
för att parafrasera William Shakespeare. Från mitten av medelti
den och framåt finns skriftliga källor som omnämner handelsbo
dar längs torgets sidor. Tolkningen av torget som handelsplats var 
given. I likhet med vad som varit det vanliga mönstret för förstå
else har vi arkeologer dragit denna funktion bakåt i tid och utgått 
ifrån att detta också varit torgets idé eller syfte redan från allra 
första början. Det vill säga från tiden för Lunds grundläggning 
någon gång under slutet av 900-talet. De träkonstruktioner och 
lämningar som dokumenterats vid olika arkeologiska undersök
ningar kunde förklaras som just handelsbodar. Nu är emellertid 
inte allting inom arkeologin givet eller beständigt. De fragment av 
det förflutna som kommer i dagen vid våra undersökningar repre
senterar inte någon entydig sanning. Vi tolkar dem i ljuset av den 
kunskap och de förståelseramar som finns i vår samtid. Nya spår 
och nya sätt att se på och förklara tingen kan ändra vår förståel
se. Undersökningen 1993 visade att hela torget varit träbrolagt 
under 1100-talet. Torget som en kontinuerlig och ursprunglig 
marknadsplats har under senare tid ifrågasatts195.

Stortorget i Lund förfaller att ha fungerat som öppen plats åt
minstone sedan början av 1100-talet. Torget har dock sannolikt 
spelat olika roller funktionellt, symboliskt och som socialt struk
turerande genom tidens lopp. Det vill säga att den här platsen har 
haft olika betydelser i människors medvetande vid olika tidpunk
ter i historien. Platskontinuiteten till trots innebär det alltså att 
det är motiverat att tala om området som olika miljöer.

Stortorget avgränsas och definieras i dag av ett antal ytor, i det 
här fallet byggnadsfasader, av varierande ålder. Byggnadernas 
förändrade funktioner och betydelseinnehåll ger oss en vink om 
hur samhället (och Stortorget) ändrats de senaste, drygt, etthund
ra åren (fig. 85).
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« Figur 84. 
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STADSLANDSKAPET.

196 (jfr Söderlind 
1998)
197 (André & Hög- 
stedt 1990:10)

De äldsta byggnaderna är låga och utgör spåren efter Lund 
som ”akademisk bondby”, fram till 1800-talets mitt. Omvand
lingen till handels- och industristad under andra halvan av 1800- 
talet har också lämnat spår. Skyltfönstren i ”Gleerups hörna”, vil
ka är stadens äldsta, utgör ett uttryck för att nya ideal hade nått 
handeln och köpmännen. Storbönders och det högre borgerska
pets välstånd runt förra sekelskiftet är påtagligt i de flervånings- 
palats som bankerna uppförde kort före första världskriget. Soli
ditet kan knappast uttryckas tydligare. Bankerna hade utpräglat 
lokal och regional anknytning: ”AB Skånska Handelsbanken”, 
”Sparbanken för Lunds stad och kringliggande land”, ”Sydsven
ska Kredit AB”. Trots att det mesta av stadens kommers och han
del vid den här tiden gick längs Klostergatan kom Stortorget att 
utgöra ett slags finansiellt centrum, där varje ärende till banken 
blev publikt. Kanske visade man gärna upp sin ekonomiska status 
på detta sätt.

Stadens självständighetskänsla har kommit till uttryck genom 
platskontinuiteten mellan de äldre rådhusen och den moderna 
Stadshallen.

Bilismens bokstavliga genombrott under 1900-talet represen
teras av Botulfsgatan, som på 1930-talet, öppnade torget åt syd
öst. Stortorget fungerade under en period som ”bussatorg”, och 
inhyste stadens första rondell, symbolen för en ökad biltrafik och 
något slags framsteg.

Idag omges Stortorget i stor utsträckning av butikslokaler. De 
flesta av dem tillhör transnationella kläd- och livsstilskedjor som 
återfinns i mer eller mindre samma blandning över stora delar av 
västvärlden. Detta säger oss något, dels att världen blivit mera 
global, dels att Stortorget kanske förlorat något av sin lokala ka
raktär196.

ÄLDRE AVBILDNINGAR

De äldsta kartorna över Lund ger oss ytterligare en uppfattning 
om Stortorgets äldre utseende. Den äldsta kända kartan över 
Lund, den så kallade Vedelska kartskissen, (fig. 86), är odaterad 
men sannolikt upprättad någon gång mellan 1586 och 1589197. 
Kartan är ritad från norr och där Stora Södergatan är som bre
dast finns ett “forum” markerat. Eftersom gatusträckningarna är 
schematiskt ritade och flera kyrkor är felaktigt placerade har dess 
tillförlitlighet ifrågasatts. Den Vedelska kartskissen är emellertid 
vad forskningen i dag kallar en “mental karta”, styrd av ett äldre 
värdeperspektiv. Det vill säga att det var de platser eller funktio
ner som uppfattats som viktiga som redovisades. Denna typ av
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kartor kan beskrivas som en grafisk redogörelse av färdvägar och 
rörelsemönster, en slags tidsgeografisk redovisning. Det viktigas
te har varit att placera viktiga landmärken i rätt följd medan pro
portioner och skala spelat mindre roll. Platsens storlek på avbild
ningen har avgjorts av dess kvalitet och betydelse198. Vi kan där
med sluta oss till att torget var en viktig plats.

Johannes Meyers karta är också odaterad, men har förmodli
gen tillkommit någon gång mellan 1655 och 1660 (fig. 86). Kar
tans äkthet har diskuterats då staden inte återgivits regelrätt, vare 
sig skalenligt eller geometriskt. Även på denna karta har flera kyr
kor placerats felaktigt199. Det förefaller som om kartan är ritad ur 
minnet. Gatornas snirklingar och kvarterens form ger trots allt en 
någorlunda klar bild av Lunds dåtida topografi. Man kan lägga 
märke till de två smala kvartersremsorna strax norr om torget 
som tillkom i slutet av medeltiden, samt att Stora Fiskaregatan i

Figur 85. 

Stortorget vid

INLEDNINGEN AV 

DET FÖRRA SEKLET.

198 (Harrison 1998: 
61 ff, 83f, 89ff)
199 (Weibull 
1919:7)
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200 (Wahlöö 
1990:8)
201 (Blomqvist 
1968:116)

väster fortfarande mynnade ut i torget. Att Stortorget utgjort sta
dens centrum, åtminstone i Johannes Meyers minne, står klart.

År 1704 gjorde Jean Bergman, dåvarande lantmätare i Mal
möhus län, den första riktigt tillförlitliga uppmätningen av staden 
Lund med omnejd, jfr fig. 65. Även om staden kan tyckas vara nå
got översiktligt redovisad har den visat sig vara historiskt hållbar 
och fungerat som grund för efterföljande kartor200.

Kartorna från 1800-talet visar hur torget såg ut efter det att 
stadshuset uppförts. Den äldsta kartan där torget uttryckligen 
kallas för ”Stora Torget” är från 1760-talet. På de äldre kartorna 
kallas det kort och gott för ”Torget”. Namnbytet föranleddes av 
att Lundagård under 1740-talet gjordes om till park, varvid den 
västligaste delen blev en öppen yta. Inför kronprins Adolf Fred
riks besök i staden år 1744 snyggades platsen upp och benämndes 
”Lilla Torg”201.
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« Figur 86. 
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202 (Blomqvist 
1951:149)
203 (Andrén 
1984:85ff)
204 (Blomqvist 
1951:336ff; 
Andrén 1984:11)
205 (Andrén 
1984:111)

TORGETS AVGRÄNSNINGAR

Sin nuvarande utsträckning fick Stortorget i och med att Stadshu
set uppfördes 1837. Torgets utbredning var under äldre tid alltså 
annorlunda än dess nuvarande. De senaste arkeologiska under
sökningarna tyder också på att dess utbredning varierat under ti
dens lopp. Det senmedeltida torget har inte karaktäriserats av 
samma stora öppna yta som vi ser framför oss idag. Det har varit 
långsmalt och bara ungefär hälften så brett som dagens. Det 
sträckte sig också något längre norrut. Man har liknat torget vid 
en utvidgad gata. Torgets östra gräns gick från Stora Södergatan 
upp mot nuvarande Kungsgatan. Om man tittar på sträckningen 
av de vattenledningar från 1500-talet som dokumenterats vid ett 
flertal undersökningar, vilka bör ha dragits utanför husen, före
faller det som om gränsen mellan tomt- och torgmark beskrivit en 
trappstegsliknande form (fig. 87). I norr har den medeltida torg
marken avgränsats från domkyrkans område av bland annat en 
port, som i skriftliga källor från 1419 nämns som “Järnet”. An
tagligen har den varit utrustad med fällgaller på det sätt som av
bildas på en sigillbild från ca 1500202 (fig. 88). Porten revs för
modligen i början av 1500-talet och två smala kvarter samt en li
ten gata skapades mellan domkyrkans område och torget. Gatan 
nämns som “Kirkestredet” efter reformationen och från början 
av 1600-talet som “Lilla Kyrkogatan”203. Lilla Kyrkogatan för
svann 1913 då de två små kvarteren slogs samman och ett större 
hus i kv. S:t Laurentius södra del uppfördes, Sydsvenska Kredits 
bankpalats. Området motsvaras idag av Restaurang Stortorget, 
Lilla Teatern och Herkules Bar.

På torgets nordvästra sida var kvartersmarken belägen något 
längre österut jämfört med dagens sträckning och bebyggelsen 
har här sträckt sig en bit ut i nuvarande Kyrkogatan. Arkeologis
ka undersökningar visar att området, som idag motsvaras av kv. 
Apotekarens sydöstra del, varit intensivt bebyggt genom hela 
medeltiden. Det bebyggdes redan under 900-talets sista årtionden 
med relativt stora lerklinade flätverksbyggnader. Dessa följdes av 
en tätare bebyggelse av mindre hus. Kvarteret Apotekaren avgrän
sas av Klostergatan i norr, Stora Gråbrödersgatan i väster och Lil
la Fiskaregatan i söder. Gatorna har medeltida ursprung. Lilla 
Fiskaregatan omnämns 1288 som "uia piscatorum”, fiskarnas 
gata204. En skriftlig källa från 1288 nämner bland annat två svärd- 
fejarbodar i det nuvarande kv. Apotekarens sydöstra del205. Vid 
arkeologiska undersökningar i området 1910 och 1993 påträffa
des också rikligt med läderspill samt svärdslidor.

Nordöst om kv. Apotekaren ligger Lunds domkyrka och, un
der medeltiden, ärkebiskopsgården Lundagård. Öster och väster
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om domkyrkan låg kanikresidensen tätt och utgjorde närmast en 
”kyrkostad”206. Det innebar att k v. Apotekaren från 1100-talet och 
framåt låg i en form av gränszon mellan kyrkostaden och torget.

Söder om Lilla Fiskaregatan, vid torgets västra sida, förefaller 
det som om gränsen mellan tomt- och torgmark legat fast sedan 
länge. Den ursprungliga topografin i området väster om Stortorget

Figur 87. 
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206 (Andrén 1984: 
42f, jfr ovan)
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Figur 88. 
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207 (Andrén 1976a: 
27; 1976b:8)
208 (Andrén 
1976a:25)
209 (Cinthio 1997)
210 (Nilsson 
1976:41ff)

utgörs av en dödishåla som format en nord-sydlig ravin (fig. 89). 
I dödishålan har sannolikt samlats vatten vid kraftiga regn. Över 
naturligt bildade torv- och gyttjelager har jordlager lagts ut i syf
te att utjämna och stabilisera ytan medan den södra delen av sän
kan under 1000-talets första hälft genomkorsades av dränerings- 
rännor. En risbädd hade fungerat som en isolering mot fukt207. 
Omfattningen av dessa grundläggningsarbeten är något oklar, 
men upp emot 1,5 m jord kan ha lagts på i området. Man antar 
att den äldsta bebyggelsen legat väster och öster om ravinen, ef
tersom ravinens centrala delar varit för fuktiga208.

Under tidig medeltid har den mellersta delen av kvarteret väster 
om Stortorget, som då bestod av både det nuvarande kv. S:t Cle
mens och kv. Färgaren, präglats av kyrkor och kyrkogårdar medan 
de norra och östra delarna hyste profan bebyggelse. I kv. S:t Cle
mens södra del har flera kyrkor påträffats. Den äldsta träkyrkan 
har daterats till 900-talets sista decennium och antas vara uppförd 
på Sven Tveskäggs initiativ. Den kom att ersättas av en stenkyrka 
under början av 1000-talet, Drotten209. Under 1100-talets mitt bygg
des en avgränsande mur i den sydvästra delen av kvarteret. Väster 
om denna fanns profanbebyggelsen och öster om den ett kloster av 
praemonstratenserorden. Vid slutet av 1100-talet förändrades klos
terkyrkan till sockenkyrka och profanbebyggelsen spreds över de
lar av kyrkogården och klosterområdet210.

235



Figur 89. Den

URSPRUNGLIGA

TOPOGRAFIN

vaster om Stor

torget UTGJOR

DES AV EN NORD

SYDLIG RAVIN.

Den äldsta kända profana byggnaden i kvarteret var ett ”trel- 
leborgshus”. Byggnaden var elliptisk till formen och drygt 21 m 
långt. Det hade haft lerklinade väggar, indelat i tre delar med in
gångar i norr och öster211.

Trelleborgshus förekom på ringborgarna i Danmark, vilket 
ger huset en stark koppling till kungamakten212. Hustypen är van
ligast under perioden 975-1025, och liknande hus har exempelvis 
funnits i Skabersjö, Stora Köpinge och Häljarp213.

Kvarteret S:t Clemens avgränsning österut, mot det nuvaran
de Stortorget, har bibehållits ända sedan den äldsta bebyggelsen 
etablerades214. Arkeologiskt har avgränsningarna i kvarterets syd
västra del kunnat följas fram till omkring 1200. Någon gång un
der 1000-talets senare del eller 1100-talets början skapas en en
hetlig tomtbredd om ca 10 m. Det finns dessvärre få arkeologiska 
observationer från området från senare medeltid, men undersök
ningar gjorda på torget tycks bekräfta att bebyggelsen hållit sig

211 (Nilsson 1976)
212 (Wranning 1999; 
Söderberg 2005:219)
213 (Skov 1994; 
Jeppsson 1996; 
Andersson & 
Söderberg 1999; 
Kriig &c Thomasson 
1999 Anglert, denna 
volym; Becker, denna 
volym; Becker 8c 
Anglert, denna 
volym)
214 (Andrén 1976a: 
36; 1976b:21f; 
1980:56)
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215 (Andrén 
1980:50)
216 (Andrén 
1980:56)
217 (Blomqvist 
1941b; 1951)

väster om den linje som fortfarande utgör gräns mellan torget och 
kv. S:t Clemens. Man räknar med att det funnits mer eller mindre 
sammanhängande gatufasader från och med mitten av 1100-ta- 
let215. Det är bland annat denna stabilitet i tomtgränserna som 
föranlett att området öster därom, nuvarande Stortorget, tolkats 
som en öppen yta216.

Öster om Stortorget har tomtmarken tillhörande nuvarande 
kv. S:t Botulf gått betydligt längre västerut än idag och hängde ti
digare samman med nuvarande kv. Maria Minor i söder. Botulfs- 
gatan lades, som tidigare nämnts, inte ut förrän på 1930-talet.

Sammanställningar av gjorda undersökningar runt Stortorget 
visar en form av instabilitet i den äldsta bebyggelsens orientering 
och placering under perioden, ca 1030-1070, för att därefter lig
ga fast fram till mitten av 1100-talet, när torgytan för en tid vid
gas i östlig riktning (jfr fig. 72-74). Tomtindelning och bebyggel
sens orientering görs sedan om vid början av 1200-talet för att se
dan ligga fast ända tills stadshusets uppförande 1837.

Tolkningen av förändringarna i bebyggelsens orientering är 
relaterad till vad vi anser torget vara. Den tidigaste bebyggelsens 
orientering förefaller inte att i första hand vara orienterad mot det 
som senare är Stora Södergatans sträckning. Vad som tycks ha va
rit avgörande för den äldsta bebyggelsens placering i området har 
varit tillgänglighet i förhållande till topografin. Husen har lagts 
längs den östra kanten på dödishålan. Huruvida Stora Söderga
tan fanns redan från Lunds grundande förblir ännu oklart. De 
hittills gjorda undersökningarna tyder på att de spår som kunde 
ha gett en glimt av det senare torgområdets utseende och funktion 
under 1000-talet röjdes bort när träbroläggningen uppfördes på 
1100-talet.

DEN ARKEOLOGISKA UPPFATTNINGEN

Den huvudsakliga arkeologiska kännedomen om Stortorget kom
mer från övervakning och kontroll av mindre schakt. I så gott som 
samtliga schakt har konstruktionslämningar påträffats, oftast i 
form av pålar och plank. År 1913 tolkades dessa träkonstruktio
ner av Georg Karlin som “prygelbänkar”. Denna tolkning kom 
dock att modereras av Ragnar Blomqvist som menade att träläm
ningarna varit rester efter de salubodar som finns omnämnda i 
skriftliga källor217. Detta har under lång tid varit den allmänt ac
cepterade tolkningen, och torgets merkantila roll och funktion be
tonades och förstärktes i den arkeologiska diskussionen.

I samband med ledningsdragning över torget 1993 genomför
des en mer ”regelrätt” arkeologisk utgrävning, vilket innebar att

237



träkonstruktionerna kunde omtolkas. Det visade sig att de utgjor
de flera nivåer av träbroläggning218. De följder denna omtolkning 
har för förståelsen av det medeltida Lunds utseende och rumsliga 
organisation gör det till en av de intressantaste arkeologiska upp
täckterna under de senaste decennierna.

Det innebär att tolkningen av torget skiftat från att ha utgjort 
en renodlat merkantil brännpunkt genom hela stadens historia, 
till en tydligare betoning av dess ideologiska funktion i ett äldre 
skede. Intressant i detta sammanhang är en uppgift hos Saxo från 
omkring 1180 om att man ”gick ned framför S:t Laurentius kyr
ka” (domkyrkan) och höll ting219. En stor träbrolagd yta kan ha 
utgjort lämpligt scenrum för landstinget, i skuggan av domkyrka 
och ärkebiskopsresidens. Uppgiften från år 1294 om att lands
tinget flyttat till Sliparebacken220 tycks hänga samman med en 
förändring av ytan och en förtätning av de bodar som uppfördes 
under 1200-talet.

ÄR ETT TORG ALLTID ETT TORG?

Frågan är om den senare torgytan fanns från början, och vad den i 
så fall varit. Det fanns i äldre forskningsdiskussion en tendens att 
projicera det senmedeltida, merkantila, torget bakåt i tiden221 vilket 
delvis berodde på att man tillmätte varuutbytet en avgörande bety
delse för stadsgrundanden. Ett ursprungligt torg var alltså nödvän
digt för att förklara staden. Man kan jämföra det med den allmänt 
spridda uppfattningen om att en medeltida stad förutsätts att ha ett 
fyrkantigt torg av nordtyskt snitt. Sådana torg saknas i Lund, Mal
mö, Trelleborg, Skanör och Simrishamn. I och med förändrade för
klaringsmodeller har denna ”nödvändighet” försvunnit.

Skillnaden i hur torget framställts i arkeologiska texter beror 
på att de övergripande synsätten grundats i olika utgångspunkter. 
Det rör hur stadens historia och hur avsikten med städernas 
grundläggning uppfattats och förklarats. Skiljelinjen går förenk
lat uttryckt mellan om man betraktar stadens historia som enhet
lig eller linjär, eller om man väljer att uppfatta denna historia som 
skiftande. I en äldre tradition sågs det kungliga initiativet till 
grundläggningen som en strategi för statsmaktens etablering. Sta
dens historia sågs gärna som ett slags linjär utveckling i samklang 
med statsmaktens likaledes linjära framväxt och konsolidering. 
Inom denna tanketradition är det naturligt att betrakta sådana 
institutioner vi tycker hör staden till, exempelvis torget, som en 
kontinuerlig funktion, just som handelsplats. Handel och varuut
byte kom också att betraktas som att vara i stort sett samma sak 
under tidens lopp. Som nämndes ovan skrev Knut Stjerna 1909

218 (Eriksdotter 
1994)
219 (Andrén 
1980:56)
220 (Andrén 
1980:56)
221 (Blomqvist 
1951:326ff; 
Andrén 1980:56f)
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222 (Stjerna 1909: 
198; Schück 1926; 
Blomqvist 1941a; 
1951)
223 (Andrén 1980: 
78 ff; 1985:76; 
1989, se Andrén 
1980:77ff för en 
sammanfattning av 
denna diskussion)
224 (Carelli 1998; 
Christophersen 
2000b)
225 (Mårtensson 
1967)
226 (Carelli 1998; 
2001:179)
227 (Blomqvist 
1951:331; Andrén 
1980:57)
228 (Holmberg 
1969:70f)

uttryckligen att Lund inte grundlagts som handelsplats eller köp
stad medan Ragnar Blomqvist, sannolikt under inflytande av 
Adolf Schlicks ”Studier rörande det svenska stadsväsendets upp
komst”, uttryckligen såg staden som ursprunglig köpstad222. Un
der senare tid har det senare tonats ned223.

Ett torg är inte en förutsättning för platsskapande. Därmed 
inte sagt att det inte försiggick utbyte av tjänster och föremål i det 
tidiga Lund, det tycks däremot inte ha varit tydligt lokaliserat till 
ett enda rum.

Det fanns inget i de äldsta fyndmaterialen från Stortorget som 
tydligt kan klassas som ”varor”, handelns lokaler, redskap eller 
avfall, de kriterier som satts upp för hur handel kan identifieras i 
arkeologiskt material224. Vissa spår av hantverk tycks dock finnas 
indikerade i det, obearbetade, materialet från Stadshallsgrävning- 
arna i kv. S:t Botulf 1964-1965225. Huvudargumentet för att va
ruutbytet redan under 1000- och 1100-talet varit samlad i områ
det utgörs fortfarande av de mindre hus utåt (nuvarande) Stora 
Södergatan som påträffades 1974-1975, vilka tolkades som bo
dar. Att Stortorgsområdet varit en ”ursprunglig” merkantil miljö 
är alls inte osannolikt, men det arkeologiska underlaget är ännu 
så länge svagt. Snarare tycks varuutbytet varit spritt i den tidiga 
tätorten så som visats av Peter Carelli226. Att det tycks finnas en 
koncentration runt det senare torgområdet kan, åtminstone del
vis, förklaras med att de flesta arkeologiska undersökningar gjorts 
här (fig. 90). Å andra sidan finns det uppgifter som visar att kyr
kogårdar, i egenskap av samlingsplatser, fungerat som ”mark
nadsplatser”. Ansamlingen av kyrkor i Kattesundsområdet kan 
ha bidragit till att utbytet så småningom koncentrerats hit.

Stortorgets form från senare delen av medeltiden påminner 
om en vidgad gata. Detta är också en ganska vanlig form i många 
äldre städer i nordvästra Europa. I Lund har den medeltida hu
vudgatan, nuvarande Stora Södergatan, tidigare kallats för Torg
gatan. Skriftliga källor från senare delen av medeltiden tycks skil
ja mellan torget och torggatan. Gränsen gick ungefär vid Västra 
Mårtensgatans mynning i Stora Södergatan på den östra sidan 
och ungefär i höjd med Katedralskolans port på den västra227.

Det är oklart om det fanns någon juridisk skillnad i benäm
ning mellan ”torg” och ”torggata”. Det har konstaterats att till 
torgen, i bemärkelsen av marknads- eller handelsplats, ”bör även 
räknas dels den yta som intages av bodar och rådhus, dels de om
givande gatorna” och att en torggata varit ”en gata mellan bodar
na på ett torg”228.

Begreppet torg var i första hand en juridisk definition. ”Ett 
torg var då en lokalitet, där det under överhetens skydd och efter
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särskilt privilegium fick bedrivas köpenskap”229. Torget har ut
gjort ett synnerligen reglerat rum. Tidpunkten för torghandeln 
var fastslagen till en eller flera veckodagar. Det finns också exem
pel på att torgdagarna delats upp så att förmiddagen reserverats

Figur 90. 
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för stadsinvånarnas inköp medan storköpmän och utsocknes haft 
eftermiddagen till förfogande. Det fanns regler för köp och för
säljning. Till exempel skulle transaktionerna föregå via en av sta
dens borgare och ske ”i ljuset”, det vill säga under allmän insyn, 
för kontroll och insyn av varor och transaktionsbetingelser.

Fredsbestämmelser, torgfrid, var torgherrens garanti för de 
handlandes personliga skydd. Juridiskt uttrycktes detta genom 
särskilda straffskalor för olika typer av brott begångna i torg
rummet230. Reglerna har skapat en uppsättning tvingande prakti
ker som format ett speciellt socialt rum.

230 (Authén Blom 
1982; Hørby 1982; 
Wikström 1982)
231 (Møller 
Knudsen 1982)
232 (Johansson 
1987:34)
233 (Blomquist 
1951:335; 
Holmberg 1969:76)
234 (Møller Knud
sen 1982:444)
235 (Blomqvist 
1951:331f)
236 (Andrén 
1984:47ff)

BODAR

Vad bodarna egentligen varit har diskuterats ganska flitigt. Bodil 
Møller Knudsen har menat att bodar kunde bestå av såväl sten
hus som träbyggnader och att det sällan var ägaren som nyttjade 
boden utan att den alltid hyrdes ut. Begreppet bod tycks i själva 
verket beteckna ett ägandeförhållande, en byggnad eller ett rum 
som hyrs ut231.1 danska städer har bodarna kunnat definieras som 
”förhyrbara enheter, fungerande som bostad, handels- eller hant- 
verkslokaler”232. Det finns också omnämnanden av att människor 
också bebott bodarna233. De ägdes ofta av kloster, domkapitel, 
sockenkyrkor, kapell, altare och stadens råd. Senare kom även 
borgare att hyra ut bodar, framförallt från tiden efter 1400234.

Från den senare delen av medeltiden, från 1300-talet och 
framåt, finns ett antal skriftliga källor som omnämner bodar i 
Lund. De äldsta kända är de tidigare nämnda ”svärdfejarebodar- 
na” från 1288. Det är egentligen inte alldeles givet hur de senme
deltida bodarna i Lund skall förstås. Enligt Ragnar Blomqvists 
sammanställning tycks bodarna under senmedeltiden har varit 
grupperade efter yrken. Detta är ett mönster som inte varit speci
ellt för Lunds del, utan tycks ha varit allmänt utbrett under med
eltiden. Samma mönster kan för övrigt ännu beskådas i Nordafri
ka, Mellanöstern och Sydasien. Skriftkällorna från Lund nämner 
köpmanna-, krämar-, skomakare-, slaktare-, svärdsfejare-, guld- 
smides- och klädesbodar235. Anders Andrén har visat att drygt en 
tredjedel av omnämnda bodar förknippats med hantverk och han
del236 Det tycks som om en kombination av betydelser skulle vara 
tillämplig: de har innehafts av inhyrda hantverkare som i vissa 
fall bebott dem i andra fall enbart haft dem som butikslokal. Fort
sättningsvis förstås de i funktionellt hänseende som hantverks- 
och butikslokaler.

En uppgift från 1484 om två bodplatser vid torgets västra sida 
ger oss en uppfattning om deras storlek. De var 8 alnar (4,8 m)
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breda längs gatan och 10 alnar (6 m) djupa in på tomten237. An
ders Andrén har, med utgångspunkt i ägouppgifter, rekonstruerat 
några bodplatser i kv. S:t Clemens nordöstra del. De hade en 
bredd om ca 2-4 m och ett djup på ca 6 m238.

Det intressanta är att torget i merkantil betydelse under sen
medeltid snarare utgörs av ett område än en plats. De skriftliga 
och arkeologiska källorna tyder på att vi under 1400-talet får 
tänka oss ”torget” i Lund som en långsmal gata med bodar på

Figur 91.
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ömse sidor. Torggatan har troligen gått från Västra Mårtensga- 
tans mynning i Stora Södergatan på den östra sidan och ungefär i 
höjd med Katedralskolans port på den västra upp mot Domkyr- 
koområdet, inklusive det nuvarande kv. Apotekaren, och vidare 
in på Skomakaregatan och Fiskaregatan (fig. 91).

239 (se anf. lin. i 
Eriksdotter 1994)
240 (Blomqvist 
1951:326, 332)
241 (Andrén 
1976a:39; 1984:50)
242 (Andrén 
1995:12ff)
243 (Andrén 
1995:18f)
244 (Rapportmanus 
KM 82.249, 
Kulturens a-arkiv)
245 (Andrén 
1984:48)

TORGET SOM SAKRAL ARENA

En fråga är när den här typen av torg - med bodar och kanske 
rådhus - skapats och av vem eller vilka. Vem har utfärdat privile
gier för köpenskapen och utgjort ”överhetens skydd”? Den äldre 
forskningen menade att det endast var kungen som hade befogen
het att grunda torg239. Tolkningen hänvisade till den kungliga 
rätten över mått och vikt och någon som hade makt att garantera 
och bevara torgfreden. Det behöver inte betyda att kungamakten 
låtit utforma torget (i fysisk bemärkelse).

Vem vi ser som skapare av det reglerade, merkantila, torget 
hänger delvis samman med när detta sker. Det förhållandevis 
sparsamma skriftliga källmaterialet tyder på att det sker under 
slutet av 1200-talet. Ragnar Blomqvist diskuterar i ”Lunds His
toria” inte dateringsfrågan annat än i allmänna termer som ”från 
mitten av medeltiden” och ”under medeltidens senare del”240. An
ders Andrén vill å sin sida föra bodbebyggelsen, åtminstone i nu
varande kv. S:t Clemens, till mitten av 1100-talet med utgångs
punkt i regleringen av tomtbredderna här241. Han har, i en senare 
artikel, argumenterat vidare för denna datering utifrån ikonogra- 
fin kring den garanterade torgfriden pax portce. Ikonografin ut
görs av avbildningar av en borg eller stad i form av torn och port, 
vilket förekommer på mynt slagna i Lund under 1100-talet, ett 
motiv som även återfinns på stadens sigill från omkring 1350 (fig. 
92). Andrén menar att motiven skall förstås som en hänvisning 
till fredslagarna innanför stadens avgränsning snarare än som av
bildning av existerande byggnader242. Vidare argumenterar han 
för att de tyder på att stadens invånare varit en jämbördig för
handlingspart i förhållande till överheten och att de snarare är att 
betrakta som ett uttryck för invånarna, stadens privilegier och 
dess självständiga roll och att denna i Lund kan dateras till 1110- 
talet243.

Dendrokronologisk datering visar dock att den riktiga förtät
ningen av bodar på östsidan skett först efter mitten av 1200-ta- 
let244. De äldsta skriftliga beläggen är från 1288245.

Anders Andréns tolkning öppnar emellertid för att ta fler 
grupper i beräkningen. Skapandet av (det merkantila) torget tycks 
inte ha gått fort eller i något jämnt tempo.

243



Som tidigare nämnts uppfördes en stor, öppen och träbrolagd 
yta under 1120-talet. Broläggningen underhölls och byggdes om 
under hela 1100-talet246. En undersökning 1998 visade att det trä- 
brolagda torget vidgades österut under 1140-talet, men sedan 
krymptes den öppna ytan rejält under 1210-talet247.

Arbetsinsatsen för att skapa denna arena har varit enorm. Den 
träbrolagda ytan har utgjort omkring 6000 m2 248. Topografin 
hade jämnats ut och på en del platser stabiliserats med flätverk. 
Därefter hade man lagt ut större stenar och jord, vilket körts in 
till staden. Det rör sig om hundratals stenbumlingar och tusentals 
kubikmeter jord, för att nu inte tala om den stora mängden virke 
som behövt fällas och bearbetas. Virket som påträffades i de oli
ka schakten 1993 utgjordes av fundamenten, så kallade dragare, 
till de ovanliggande gångplankorna249.

Dendrokronologisk datering av träbroläggningens äldsta ni
våer visade att den anlagts i början av 1100-talet. Gunhild Eriks- 
dotter menade att de då nyligen utnämnda ärkebiskoparna var 
byggherrar, i egenskap av att ha haft resurser att kunna genomfö
ra företaget.

Det äldsta skriftliga omnämnandet av torget finns i Lunds 
domkyrkas necrologiums prebendelista. Där nämns kyrkan sanc- 
te maRie in foro (S:a Maria på torget). Listan är upprättad före 
1134, troligtvis runt 1120250. Kyrkan skänktes av kung Erik Eje
god någon gång mellan 1095 och 1103 men det är oklart om den 
redan då låg ”vid torget”. Senast på 1120-talet har alltså torget

246 (Eriksdotter 
1994)
247 (Rapportmanus 
KM 82.249, 
Kulturens a-arkiv)
248 (Wahlöö 
2001:74)
249 (Eriksdotter 
1994)
250 (Weibull 1923: 
xxxiff)
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funnits som sådant, vilket också visats genom dendrokronologisk 
datering251.

Konstruktionen och träbroläggningen av torget sammanfaller 
i tid med uppförandet av domkyrkan och ärkebiskoparnas resi
dens Lundagård. Domkyrkans krypta invigdes 1123, det vänstra 
och högra altaret 1126 och 1131, medan kyrkans invigning sked
de 1145252. Det är ännu inte klarlagt när arbetena med att uppfö
ra domkyrkan inleddes. De markarbeten från 1060-talet som på
träffades i Lundagård 1996 skulle kunna höra samman med dessa 
byggnadsarbeten253.

Uppförandet av Stortorget, Domkyrkan och Lundagård kan 
därför betraktas som en helhet, som ett sammanhållet rum. Som 
sådant är det att betrakta som ett synnerligen manifest ideolo
giskt uttryck och det sakrala landskapets kärna.

251 (Eriksdotter 
1994:73)
252 (Weibull 1923: 
Liv)
253 (Gardelin m.fl. 
1997:99)
254 (se Gardelin 
m.fl. 1997:21 och 
där anf. litt.)

LUNDAGÅRD

Ärkebiskoparnas residens Lundagård låg på en moränplatå och 
bildade tillsammans med domkyrkan en sammanhållen enhet. 
Läget gjorde att domkyrkan och residenset visuellt dominerade 
hela staden. Särskilt markant blir detta om man betänker att den 
omgivande torg- och gatumarken under högmedeltiden låg 1-2 m 
lägre än idag. Under medeltiden var man alltså tvungen att rikta 
blicken upp mot Domkyrkan i stället för att som idag närmast 
blicka ned på den. Placeringen är betydelsefull och typisk för 
många medeltida städer där institutioner, vare sig det var kate
draler, slott eller borgar, lagts i en närmast posteringsliknande to
pografisk position. Från dessa institutioner har man kunnat över
vaka rörelse och aktivitet inom staden. De utgjorde på så sätt po
tentiellt fokus för social reglering och kontroll. De har också 
verkat genom att på ett subtilt sätt ha utgjort en fast utgångs
punkt för orientering för den enskilda individen i staden254. Det 
fanns, som tidigare nämndes, inga genomgående gator (jfr fig. 
83). All kommunikation har letts till Domkyrkoområdet. Kate
dralen var det centrala i den sakrala topografin och har på ett på
tagligt sätt understrukit kyrkans herravälde. Platsen-monumentet 
har, i kombination med den sociala ordningen, skapat ett ideolo
giskt universum.

Lundagård förefaller att, under högmedeltiden, ha utgjort en 
inre kärna i ett system av olika, sins emellan avgränsade, rum 
med varierande grad av hierarkiskt ordnad tillgänglighet. Den 
yttre sfären utgjordes av det träbrolagda torget i söder och kålgår
darna i norr. Domkyrkoområdet och domkyrkan har förvisso va
rit avgränsat och definierat av murar (och ett porttorn) men har
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sannolikt varit ”genomsläppliga” för besökare (fig. 93). Avgräns- 
ningarna, som nog inte var omöjliga att forcera, har fungerat som 
en markering för att understryka att det innanför murarna har 
varit andra, kyrkliga, lagar som gällt. Det viktigaste för en social 
reglering har varit att avgränsningarna funnits, inte det arkitekto
niska sättet på vilket de gjorts255.

Tillträdet till själva Lundagård har däremot sannolikt varit 
mera begränsat. Utöver representativa funktioner, vilka kan antas

Figur 93. 
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ha varit samlade till det stora stenhus som gränsade till Domkyr
kan256 har området varit till för ärkebiskopens hushåll, det vill 
säga ekonomisk och administrativ personal. Vår kunskap om Lun- 
dagårds utseende under medeltiden är begränsad. De skriftliga 
uppgifterna är få och de arkeologiska ännu färre. Anders Andrén 
har sammanställt uppgifter ur räkenskaper och inventarielistor 
från 1500- och 1600-talet vari olika byggnader nämns och gjort 
en översiktlig rekonstruktion av Lundagård257 (fig. 94). Uppgiften
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om att ärkebiskopen på 1400-talet låter slå mur runt sin kamma
re är intressant eftersom den visar att det under senmedeltiden 
skapats ytterligare en innersta sfär på detta sätt kring biskopar
nas privata bostadskvarter.

Sammanstrålningen av andlig och fysisk centralitet uttryckte 
ärkebiskopens roll som ledare, jordägare, enhetssymbol och väk
tare av stadens och samhällets ordning258.

I detta perspektiv får det äldsta torget en annan roll och ett 
annat betydelseinnehåll än ett renodlat merkantilt, nämligen som 
arena för växelspelet mellan olika grupperingars sociala positio
ner och ambitioner. Vid början av 1100-talet var det kyrkans dig
nitärer som hade kraft nog att omorganisera rummet, inklusive 
tomters och bebyggelsens orientering. Broläggningen, och dess 
utvidgning, kan förstås som ett konkret uttryck för herravälde. 
De människor, den familj, som tydligen omplanerat sin gård i 
början av 1100-talet, fick ändra sina planer och handlingar när 
den aktuella delen av tomten togs i anspråk för torgets utvidg
ning259. Tomtinnevånarna fick underordna sina handlingsmöns
ter: styrkeförhållandena var i ärkesätets favör.

Det brolagda torget skapades som ett representativt rum, som 
del i ett monument, för att uttrycka ärkesätets och kyrkans herra
välde. Torget var i första hand plats för kyrkliga processioner, 
rättskipning och andra manifestationer. Torget var också, åtmins
tone från 1100-talets slutande fjärdedel, platsen för tinget, som, 
enligt Saxo, låg ”ned, framför S:t Laurentius kyrka”260. Det inne
bär att menighetens möten bildligen ägde rum i skuggan av dom
kyrkan och ärkebiskopens residens och på ett ”scenrum” som 
skapats av ärkebiskopen.

Arbetet med uppförandet av domkyrkan, torget och Lunda- 
gård bör ha utgjort ett ytterst påtagligt inslag i det dagliga livet 
och i en eller annan form sysselsatt en stor del av invånarna. Att 
det inte omnämns med en enda (bevarad) skriven rad säger en del 
om 1100-talets värderingar och styrkeförhållanden. Dock före
faller det rimligt att utgå ifrån att organisering och försörjning av 
de här byggnadsföretagen inneburit en skjuts för den lokala eko
nomin - och bidragit till att utveckla staden.

Vid samma tid avgränsades Lund med vall och det sanktione
rade tillträdet till staden kanaliserades till några få punkter. Rum 
och rörelse reglerades och utrymmet delades upp i zoner med oli
ka religiös och politisk betydelse261. Liknande zonindelningar har 
funnits i såväl kyrkorum som kyrkogårdar262. Att muromgärda 
domkyrkoområdet och Lundagård var ett sätt att symboliskt fram
häva den gudomliga överhögheten, en hänvisning till det himmel
ska Jerusalem263. Domkyrkan var naturligtvis i fokus men murarna

258 (Miller 
2000:140)
259 (Rapportmanus 
KM 82.249, Kultu
rens a-arkiv)
260 (efter Blomqvist 
1951:99f)
261 (Gurevich 
1985:29ff)
262 (Andrén 2000)
263 (Andrén 1998a; 
1998b)
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fungerade både som distinktion för prästerskapets avskildhet och 
som en hänvisning till världsligt herravälde (borgen)264. Lunda- 
gård var också huvudgård för nordens största markägare.

Under en förhållandevis kort tid investerar ärkebiskopen ett 
omfattande reellt och kulturellt kapital i det stadsrum som till en 
fjärdedel var honom förlänat, ”et quartam partem civitatiS Sanc- 
to Laurentio dedit”265. Investeringen var inte enbart ett uttryck 
för att hävda stabilitet och permanens eller en uppvisning av eko
nomisk och politisk styrka utan även en explicit hänvisning till att 
överheten och aristokratin var en integrerad del av en vidare, eu
ropeisk, social ordning266. Man har försökt forma ett samman
hållet rum som i sig innefattade och uttryckte den organiska och 
hierarkiska samhällssynen. Stadsområdets delar - en hierarkisk 
följd av platser - hängde samman i ömsesidiga relationer där in
vånare och verksamheter grupperats i termer av över- och under
ordning.

264 (jfr Coulson 
1982:72)
265 (Weibull 
1923:81)
266 (Saunders 
2001:20)

TORGET SOM MERKANTIL PLATS

Torget som merkantil knutpunkt (under 1100-talet) kan alltså 
ifrågasättas. Sannolikt kan vi se dess senare förändring under 
1200-talet som en arena för de skiftande relationerna mellan är- 
kesäte, kungamakt och stadsbornas gryende ambitioner. Den 
rumsliga omstrukturering vi ser runt 1200 kan ses som ett ut
tryck för denna process av frigörande (fig. 95).

Vi kan alltså tänka oss att Kyrkan låtit anlägga det träbrolag- 
da torget under början av 1100-talet som en del av en monumen
tal omskapning av stadsrummet, kopplat till dess roll som ideolo
giproducent. Uppgiften om landstingets lokalisering skulle kunna 
tolkas som att detta inte skett i direkt motsats till menigheten. 
Under loppet av 1100-talet förändras styrkeförhållandena. Delar 
av stadens invånare, i det här fallet de grupper som utvecklas till 
borgerskapet, stärker sina positioner. De sammanslutningar för 
ömsesidigt bistånd som sannolikt skapats blev tydligare. Åtmins
tone om vi väljer att se dem som drivande bakom ett ökat han
dels- och varuutbyte. I sådana fall kan vi se torgets ändrade bety
delse, och minskade yta, som en framgång för köpmännen. Det 
arkeologiska kunskapsläget tycks ge vid handen att positionerna 
bokstavligt talat flyttats fram lite i sänder; den öppna torgytan 
krymper till förmån för bebyggelse. Med utgångspunkt i under
sökningarna på Stortorget tycks det som om förtätningen av be
byggelsen sker under senare delen av 1200-talet.

Det som framstår som paradoxalt - åtminstone i relation till 
den stereotypa bilden av den medeltida staden — är att när torget
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blir en merkantil plats så krymps det. Från att ha varit just en stor, 
öppen, yta blir det en vidgad gata.

Det tycks som om minskningen gjordes med avsikt att uppfö
ra bodar och att torgområdets betydelseinnehåll därmed föränd
rades. Förändringen ger ett planerat intryck så till vida att såväl 
de som innehaft gårdarna och de som rått över torget varit ense. 
De municipala självständighetssträvandena behöver inte ha stått i 
en direkt konflikt med den (lokala) kyrkliga överhögheten, även 
om vi kan konstatera att det borgerliga rådhuset placerats fram
för porten till Lundagård267. Sammanställningar av ägostruktu
ren visar att kyrkliga institutioner förvärvat samtliga tomter, un
dantaget fyra, i torgområdet268. Det visar sig också att hittills lo
kaliserade bodar ligger på tomtmark, inte på torgmarken269. 
Detta illustrerar det komplicerade förhållandet - och förloppet 
bakom - ägoförhållande, rumslig organisation och verksamhet. 
Från och med 1200-talet tycks kyrkan ha tagit en aktiv del i och 
uppmuntrat den urbana handeln som potentiell fiskal inkomst
källa270.

När invånarna i exempelvis de norditalienska biskopsstäderna 
omdefinierade sig som ”borgerskapet” fick även biskoparna om- 
definiera sina egna roller och positioner271.

Figur 95. 
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Lund 2003)
268 (Andrén 
1984:35ff)
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1985:90, not 387)
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2000:123)
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Figur 96.
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Överhetens efterfrågan har fungerat som organiserande eller 
katalyserande roll för den medeltida affärsverksamheten272. Har 
man dessutom kunnat sko sig fiskalt, direkt eller indirekt, har in
tresset ökat ytterligare. Sannolikt har då inte agerandet under 
1200-talet haft samma typ av renodlade styrkekaraktär utan 
kan betraktas som uttryck för en mera omfattande samhällelig
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förändring. Det fanns en ”ny” grupp, köpmännen, att agera med. 
Genom att anpassa sitt handlande efter det (sannolika) kyrkliga 
incitamentet, hade de allt att vinna, åtminstone ekonomiskt.

Den sociala förändringen har tagit sig rumsliga uttryck ge
nom lokalitetsskapandet: speciella platser för utbytet. En bety
delseförändring äger rum i och med att torget (i merkantil bety
delse) blir centrum. Detta tycks ha skett i konsensus mellan de 
som haft egendoms- respektive bruksrätten (kyrkan och kunga
makten) och allt tydligare artikulerade grupper av köpmän/bor
gare och hantverkare/arbetare. Det vill säga förändringen utgör 
ett exempel på samverkande handlingsmönster mellan flera soci
ala grupper (fig 96). Kort sagt flera grupper ansåg sig ha något 
att vinna.

Det tycks dock som om förändringstakten varit ojämn, det tog 
ett tag innan området fylldes med bodar. Först fram emot slutet 
av 1200-talet var ytan fullt utnyttjad som merkantilt rum273.

Lokalitetsskapandet ger oss information om en förändrad or
ganisation av köpenskapen i såväl socialt som ekonomiskt hänse
ende. Förändringarna är i stort samtida med grundandet av ”köp
städerna” längs med kusterna (se nedan) och uttrycker en ny ra
tionalitet och handelskultur274. En ekonomi kan beskrivas som ett 
(övergripande) sammanhängande rum vari det sker utbyten av 
olika slag. I en ekonomi med ringa bytesvärde, det vill säga som 
domineras av bruksvärden, kan utbytet ske på oreglerade platser 
(som exempelvis gårdfarihandel eller ambulerande hantverkare). 
Så tycks ha varit fallet i det tidiga Lund275. Skapandet av lokalite
ter för handel behöver inte innebära att denna typ av utbyte för
svinner, eftersom flera typer av ekonomier kan existera parallellt 
inom samma ”ekonomiska rum”. I grunden för all ekonomi finns 
det ”materiella livet”, där de mesta egentligen enbart besitter 
bruksvärde, och därmed har begränsad ekonomisk inblandning. 
Över denna finns flera former av marknadsekonomiska nivåer. En 
marknadsekonomi grundas på en omvandling av bruksvärde till 
bytesvärde där överslaget av vinsten är känd på förhand eller möj
lig att kalkylera. Detta gäller för såväl lokalt och regionalt utbyte 
som för fjärrhandel. Det som skiljer marknadsekonomin från ka
pitalismen är att den senare är mindre genomskinlig när det gäl
ler planering av eventuella vinstmarginaler. Det har därför ut
vecklats helt andra instrument. Ett ökat antal salubodar på Stor
torget i Lund behöver alltså inte tidigarelägga kapitalismen som 
menats av Peter Carelli, utan skall snarare ses som en organise
ring, som verktyg, för en expanderande marknadsekonomi så som 
diskuterats av Axel Christophersen och ett uttryck för en föränd
rad rationalitet276.

273 (Larsson, 
Rapportmanus, 
KM 82.249, 
Kulturens a-arkiv)
274 (Ersgård 2006)
275 (Carelli 1998)
276 (Christophersen 
1980; Carelli 
2001; Ersgård 
2006)
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277 (Andrén 1980; 
1984)

KÖPENSKAP OCH BORGERSKAP

Så, vad har man handlat med? Lund tycks ju inte ha varit någon 
utpräglad handelsstad ens när ekonomin stod på topp runt 1300. 
Nya städer skapades på kungligt initiativ under 1200-talet, som 
instrument att direkt skära in i den växande handeln: Skanör, Fal
sterbo, Malmö, Trelleborg, Ystad och Simrishamn. Även om det 
påträffas fynd som visar att köpmän i Lund tog del av den expan
derande internationella handeln tycks den lokala ekonomin i hu
vudsak varit dels regionalt inriktad, dels varit ägnad åt att kana
lisera mera exotiska eller internationella föremål till de kyrkliga 
institutionerna. I fallet Lund får man nog se kyrkan och ”kyrkos- 
tadens” efterfrågan som incitamentet till ökad köpenskap. Det in
tressanta är att detta i sig tycks ha burit fröet till, om inte sin egen 
undergång, så åtminstone till en omfördelning av den sociala ba
lansen. De grunder som påträffades vid kulvertgrävningen 1954 
respektive vid grävning för fjärrvärme 1965, har av Anders An
drén föreslagits vara de äldsta rådhusen277. Som sådana var de på
tagliga uttryck för stadens borgerskaps växande aspirationer. Pla
ceringen mitt emot porten in till domkyrko- och Lundagårdsom- 
rådet kan därför betraktas som en utmaning av det kyrkliga 
herraväldet.

Den interregionala ekonomins och varuutbytets expansion 
under 1200-talet bidrog till att omforma de nordiska städerna 
och uppfattningen om dem. Från att det tidigare funnits ett gan
ska begränsat antal platser för att exponera herraväldets ideolo
giska uttryck - utbyte och en rudimentär förvaltning - skapas ett 
stort antal platser som ingick i de sanktionerade eller icke-sank- 
tionerade merkantila nätverken. De platser som grundades i slutet 
av 900-talet var stödjepunkter för expanderande dominansstrate
gier. 1100-talet var en ”svaghetsperiod”, flera av platserna om
vandlades, Tommarp blev ett kloster och Lund ärkesäte. 1200-ta- 
lets städer skapades i en annan diskurs - en tydligare ekonomisk 
strategi. Kungamakten, ständigt i behov av finansiering för mili
tära och administrativa äventyr, insåg snabbt de ekonomiska möj
ligheterna i denna förändring i vilken de fick - eller gjorde - det 
gryende borgerskapet till medaktörer.

Detta är en tolkning av aristokratins intentioner, men har den 
rumsliga struktureringen varit framgångsrik? Har den fungerat, 
har stadens invånare varit med på noterna? Ja, det tycks så. Tomt
förändringarna i samband med torgskapandet och dess föränd
ringar tycks ske i någon form av, om inte samförstånd, så åtmins
tone i avsaknad av konflikt. Sannolikt har det skapats någon 
form av gemensam uppfattning, en gryende ”urban självbild”, 
och olika former av gemenskaper, communitas. Det har skapats
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en kollektiv, strukturerande, självuppfattning som, med den fran
ske sociologen Pierre Bourdieus begrepp, kan beskrivas som ska
pande av habitus, i det här fallet en livsstil som skiljde sig från den 
rurala. Detta är system av särpräglade handlingsmönster och vär
deringar som håller samman en grupp och utgör distinktion gen
temot andra278. Olika grupper och sammanslutningar inom staden 
(prästerskap, hantverkare, arbetare) har skapats och förtydligats 
samtidigt som de alla betraktat sig själva som ”stadsbor” och i den 
bemärkelsen ägt en gemensam distinktion gentemot dem som inte 
hört till staden. Exakt hur de här skillnaderna uttryckts - sättet att 
bära en huvudbonad, matvanor eller musiksmak — är nu närmast 
hopplöst svårt att spåra arkeologiskt, men man får ändå föreställa 
sig dem om inte för något annat så som en grund för att skapa 
”enighet” kring skapandet av det urbana rummet, även om vi sam
tidigt bara kan föreställa oss en social konflikt som grott under, el
ler bakom, den yta som är nåbar för oss arkeologer.

I följande avsnitt undersöks några av dessa mekanismer när
mare med utgångspunkt i en utpräglat borgerlig stad, Trelleborg.

DEN BORGERLIGA STADEN: TRELLEBORG
Vi lämnar för ett ögonblick Lund för att studera en annan situation, 
en annan gestaltning av staden. Utformningen av stadslandskapet 
var, som visades, under 1100-talet kanske den andliga feodalaristo
kratins ideologiska skapelse. I framställningen av Trelleborg är det 
invånarnas egna sociala ambitioner som kommit till uttryck. I mot
sats till Lund var det framväxande borgerskapet som grupp samti
da med stadens grundande och kan tillskrivas en aktivare roll i dess 
utformning även om staden befolkades av flera grupper.

Trelleborg är idag Sveriges sydligaste stad. Här, vid kanten av 
Östersjön, har människor bott och verkat sedan urminnes tider 
och långt innan dess. Traktens många fornlämningar vittnar om 
det. På kommunens prisbelönta hemsida kallas Trelleborg ”Por
ten till Europa” och det påpekas att staden bara ligger sju mil från 
Tyskland. Det har drivits kommersiell färjetrafik till Sassnitz se
dan 1897. Stora mängder gods och turister passerar årligen ge
nom hamnen. I likhet med de flesta skånska hamnstäder tycks 
även Trelleborg vända ryggen mot vattnet (fig. 97). Havsutsikten 
är skymd av bebyggelse. I stället för strandpromenad finns här 
godsterminaler och järnvägsspår. Detta förklaras av att det är en 
industristad. Namnet Trelleborg förknippas nog i industrisam
manhang med gummifabriken, grundad 1905. Till följd av ar
betskraftinvandringen är det också en flerkulturell stad som idag 
har ungefär 25 000 invånare.

Figur 97. »
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« Figur 98.
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1992)

Stadens huvudstråk Västergatan - Algatan, leder i öst - väst
lig riktning genom centrum. Dess betydelse under äldre tid fram
går av namnet. Algatan är en förkortning av ”adelgatan”, ett 
namn som återkommer i flera danska medeltidsstäder som be
nämning av huvudgatan279.

Längs Algatan finns ett fåtal äldre gathus bevarade. Annars 
präglas dagens gaturum av flervåningshus av varierande ålder, 
med en tonvikt på efterkrigstidens folkhemsfunkis. I de flesta 
finns butiker. Den kommersiella tyngdpunkten förefaller ligga i 
Algatans östra del som också är omgjord till gågata.

Öster om den äldsta stadskärnan finns trivsamma esplanader 
och en varierad bebyggelse. Staden hyser också ett förvånansvärt 
stort antal konditorier. För att understryka sitt sydliga läge ställer 
kommunen varje år ut ett antal palmer (fig. 98).

I övrigt finns ett flertal av dagens närmast karaktärslösa urba
niseringskriterier som återfinns i de flesta städer exempelvis köp
centrum med transnationella butikskedjor, McDonalds och inter
netcaféer. Kanske är just köpcentra och snabbmatsställen den 
moderna urbaniteten. Vi anklagar dem, med rätta, för att vara 
själlösa ”icke-platser”. Icke desto mindre utgör de urbana mötes
platser. De har sina historiska föregångare, för vad är shopping
gallerian om inte Walter Benjamins ”passage” eller den äldre 
”marknadsgatan”? De utgör en brännpunkt där definierade, prak
tiska och upplevda rum sammanfaller280.

Vi vet sedan länge att Trelleborg juridiskt räknades som en 
stad senast 1257. I en skriftväxling mellan ärkebiskop Jacob Er- 
landsen (1253-64) och kung Kristoffer I (1252-59) omnämns in
vånarna som ”civicum/cives”, borgare. Det innebär att de senast 
vid denna tidpunkt lytt under ett eget rättsområde. Det juridiska 
förhållandet hade lagts fast av överheten som därmed också kate- 
goriserade en grupp människor. I det följande visas hur man, ge
nom gestaltningen av stadsrummet själva definierat sig som köp
stadsbor inom ramen för en föreställd gemenskap281.

LANDSKAPETS URBANITET

På den plats där staden Trelleborg grundades fanns bebyggelse un
der 700- och 800-talet. Relationen till den under 900-talet uppför
da ringborgen är något oklar, men bosättningarna på strandreveln 
har troligen upphört, åtminstone minskat radikalt, när ringborgen 
byggdes. Det finns inga spår efter permanent aktivitet under 1000- 
och 1100-talet. Det kan vara värt att understryka att den äldre bo
platsen inte är att betrakta som en föregångare till den medeltida 
staden annat än som ett uttryck för områdets urbanitet.
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Sambanden är snarare av indirekt art, som olika uttryck för 
att tillgodogöra sig - och kontrollera - området och dess ekono
miska bärighet. Landskapet omorganiserades i tiden mellan de 
två platserna.

Att Söderslätt, på många sätt tycks särpräglat under yngre 
järnålder har påtalats i flera sammanhang282. 1 området finns flera 
större boplatser, gravfält, handelsplatser, köpingeorter, ett kunga- 
lev med tidigmedeltida myntning, Gylle, som också var tingsplats 
och inte minst, ringborgen (fig. 99). Det finns också ett antal torp
byar löst grupperade kring de äldre namnformerna Östra och Väst
ra Värlinge väster om Trelleborg283.

De tre (fyra) medeltida byar med namn som slutar på -kö
pinge, ett par kilometer in i landet strax öster om Trelleborg, har 
dragit till sig forskarnas intresse. Det har spekulerats om de före
gåtts av en senvikingatida handelsplats med namnet Köpinge. En 
jämförelse med Ystad, några mil österut, visar på en likartad bild

Figur 99. 

Trelleborgsområ-

DET OCH DE PLAT

SER SOM BEHAND

LAS I TEXTEN MAR

KERADE PÅ SKÅNSKA 

REKOGNOSCERINGS- 

KARTAN.

282 (Jacobsson 2003 
och där anf. litt.)
283 (jfr Angiert 2003; 
2006a; 2006b; 
denna volym)
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284 (Becker & Ang
iert, denna volym)
285 (Cinthio 1975; 
Andrén 1983).
286 (Söderberg 
2000b:300, 305)
287 (Becker & Ang
iert, denna volym)
288 (Ersgård 2006)
289 (Bengt Jacobs
son, UV Syd, munt
ligen)

med äldre centrala funktioner i det omkringliggande landskapet. 
Även där har det funnits ett kungalev och en köpingeplats som fö
regått staden284.

Det kan tolkas som att området utgjort en arena för att imple- 
mentera nya strategier på styrkeförhållandenas fält. Enklare ut
tryckt: att delar av eliterna på olika sätt har försökt tillskansa sig 
kontroll över ekonomiskt överskott, människor och deras hand
lings- och rörelsemönster. Man har velat knyta köpingarna till en 
lokal aristokrati medan kungaleven utgjorde anspråk på överher
ravälde285. Bengt Söderberg har påpekat att dessa anspråk bör ha 
stått i ett visst konkurrensförhållande till den lokala jordägande 
eliten och att man fått delegera anspråken på rättigheter i områ
det286. Handlingsserierna är svårtolkade. Kontrollen har fått utö
vas mera indirekt. Kanske har de lokala maktstrukturerna stått 
emot anspråken på överherravälde eftersom kungalevet förlädes 
till Gylle och inte till ringborgen.

Det var först senare när anspråken på överherravälde stabili
serats till en kungamakt som landskapet än en gång kunde ”lad
das om” och staden grundas. Staden Trelleborg utgör som synes 
en länk i en lång kedja av ”kringflyttande” centraliteter, vilken 
kan förstås som regionens urbanitet (fig. 100). Man kan jämföra 
mönstret från trakterna kring Ystad287.

Under 1100-talet inleddes ett omfattande fiske på en rad plat
ser av vilka flera sedan kom att bli städer, exempelvis Dragör, 
Malmö, Skanör, Ystad, Simrishamn och Åhus. Karaktäristiskt 
för dessa platser är de så kallade lerbottnarna. De består av en 
grund grop av varierande storlek, klädd med ett tunt lager lera. 
De återfinns ofta i stort antal i anslutning till stränderna. Anlägg
ningstypen har hittills påträffats på Själland, i Skåne och Ble
kinge samt på Öland och Gotland.

Troligen rör det sig emellertid inte om ett direkt orsakssam
band mellan fiskelandningsplatserna och stadsgrundandena. Det 
tycks ha funnits ett stort antal sådana fiskelandningsplatser av 
olika storlek längs kusterna. På en del av dessa platser har det 
grundats städer, på andra inte, som exempelvis Hallands Väderö, 
de öländska fiskelägena Kyrkhamn och Sikavarp samt Väster- 
garnsvallen på Gotland288. Att sådana platser som Skanör och 
Malmö, av antalet påträffade lerbottnar att döma, varit omfat
tande fiskelandningsplatser, har kommit att fungera som förkla
ringsmodell för alla 1200-talets kuststäder. Även staden Trelle
borg föregicks av lerbottnar. Det hittills kända antalet uppgår 
dock bara till ett femtontal289, vilket tyder på att verksamheten 
här varit av mindre omfattning.
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« Figur I OO. 

Trelleborg sett 

från Gylle.

290 (Jacobsson 
1982a; 1982b)
291 (t.ex. Vince 8e 
Schofield 1994, 
Larsson 8c Saun
ders 1996; 1997)
292 (Jacobsson 
1982a:15)
293 (Reisnert 
2006:85)
294 (Hårdh 1984; 
Jacobsson 2003)

DEN MEDELTIDA STADSPLANEN

Trelleborgs medeltida stadsplan utgör en helhet. Dess delar består 
av de förutsättningar som naturen givit och av det som invånarna 
skapat. I Trelleborg har man kunnat utnyttja geografin utan att 
behöva omskapa den. Det har varit möjligt att skapa ett mönster 
av gator och bebyggelse som varit laddat med betydelse. Stadspla
nens huvuddelar utgörs av havet, strandvallen, bäckarna, gatunä
tet och de medeltida institutionernas placering: kyrkorna, torg, 
stadsvall, rådhus och portar. Vi känner till byggnadsverkens pla
cering även om alla inte är arkeologiskt undersökta290. Ett sådant 
exempel är det medeltida rådhuset. Dess läge vid torget är i stället 
känt från skriftliga urkunder.

Stadsplanen följer ett (hög)medeltida ideal som man fortfaran
de kan se spår av i flera städer. De viktigaste institutionerna pla
cerades på markerade positioner. Från dessa lägen har de, som vi
sades ovan, både utgjort utsiktsposter över stadens liv och funge
rat som fasta orienteringspunkter. Överheten har genom sina 
byggnader varit närvarande i staden. De har utgjort en ständig 
påminnelse om vem som gett staden dess privilegier och som ägt 
marken. Byggnadernas placering har varit ett påtagligt uttryck 
för en strikt hierarkiskt ordnad värld där varje människa haft sin 
givna plats291.

Trelleborg öppnade sig ut mot vattnet. Arkeologiska undersök
ningar visar att strandlinjen gått norr om den nuvarande Strand
gatan. Strandlinjen har skiftat och det har funnits både revlar och 
grunda laguner. Bebyggelsen har därför legat uppdragen en bit 
från strandkanten uppe på strandvallen. Någon egentlig hamn 
byggdes inte förrän 1861. Innan dess lade mindre fartyg till vid en 
hamnbrygga medan större skepp fick ankra på redden292. Avsak
naden av hamn har rent av kunnat vara till fördel för sillfisket293.

Östersjön utgör inte en avgränsning. Havet har varit en kom
munikationsled. Staden var en kontaktyta mellan inlandet och 
resten av världen. Lämningar från yngre järnålder och vikingatid 
visar att området haft en lång tradition som mötesplats294. Sta
dens grundande kan ses som kungamaktens ambition att kontrol
lera områdets möjligheter. Trelleborg är en av ett stort antal, un
der 1200-talet, anlagda orter längs Öresund och södra Östersjöns 
kuster. De har utgjort delar av en strategi för att stärka kunga
maktens positioner. Man har velat styra penningflödet i anslut
ning till den så kallade Skånemarknaden till tydligare kontroll
punkter. Dessa kuststäder skapas i en annan historisk situation, i 
en annan rationalitet, än exempelvis Lund.

I Trelleborgs innerstad finns delar av det medeltida gatunätet 
bevarat (fig. 101). Huvudådern utgörs av Västergatan, Algatan
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och Östergatan. Den löper i öst - västlig riktning uppe på strand
vallen, ett par meter över havsnivån. Algatan har i sin västligaste 
del varit upp till 9-10 m bred295. Gatubeläggningen är lagd direkt 
på sanden, eller i något fall på vikingatida kulturlager. Att det 
inte finns några medeltida kulturlager under stenläggningen visar 
att huvudgatan lades ut när staden grundades. Att gatan som 
rumslig princip är ursprunglig visar att man haft en tydlig före
ställning om vad en ”stad” var. Tomter, smågator och gränder har 
legat vinkelrätt mot Algatan. Ännu vid mitten av 1800-talet ut
gjordes de flesta tomterna i Trelleborg av långsmala parceller296.

Fram till 1990-talet betraktades Norregatan som den gamla 
förbindelsen mot inlandet. Arkeologiska undersökningar har dock 
visat att nuvarande Bryggaregatan varit huvudled norrut. Detta är 
något som går långt tillbaka i tiden. Bryggaregatan har sina rötter 
i den väg som löpte tvärs igenom den vikingatida ringborgen och 
som alltså är äldre än staden297. Det rör sig troligen om den så kall
lade bronsåldersvägen som löper upp mot Lund298. Algatan vidgas 
i den västra delen till ett torg, numera ”Gamla torg”.

Torgområdet har inte varit begränsat till ”Gamla torg”. 
”Torffgaden”, torggatan, är omnämnd 1432. Under senmedelti
den har man med ”torg” snarare menat ett område med vissa rät
tigheter än en specifik plats. Det har varit det område där det ef
ter särskilt privilegium fick bedrivas köpenskap299. Handeln skul
le bedrivas under öppen insyn så att såväl varor som utbyte kunde 
kontrolleras. Man var då hänvisad till öppna hantverks- och bu- 
tiksbodar vilka hyrdes ut av tomtinnehavarna. Torgen har ut
gjorts av de områden där det funnits bodar300.

Runt ”Gamla torg” låg flera inrättningar som var väsentliga i 
den medeltida stadens liv: rådhuset, känt sedan 1400-talet, sta
dens kyrka samt ett kloster, eller rättare sagt, franciskanerkon
vent. Konventet grundades 1267 och lades ned 1532. Franciska- 
nerna var en orden av präster som verkade nära folket. Konventen 
skulle leva på allmosor och kom därför företrädesvis att förläggas 
till städerna där både folk och pengar fanns i rörelse. Konvents- 
kyrkan, som var helgad åt S:a Katarina, har undersökts vid ett 
flertal tillfällen. Delar av murarna har restaurerats och ligger se
dan 1930-talet som ett slags ruinpark. Kyrkans utseende har kun
nat rekonstrueras. Det har rört sig om en tornförsedd, tvåskeppig 
tegelkyrka301. Konventets ekonomidel har bara undersökts i be
gränsad omfattning302. Vår kunskap om det är därför inte så stor.

Norr om Algatan finns Trelleborgs två enda markerade höjd
platåer. På den östligare, och mindre, av dem finns stadens kyrka. 
Den anses, på konsthistoriska grunder, ha uppförts under 1200-ta- 
let303. Kyrkan var helgad åt S:t Nicolas, sjöfararnas skyddshelgon.

295 (Jeppsson 1995)
296 (Jacobsson
1982a:51f)
297 (Jacobsson 
1999:149)
298 (t.ex. Erikson 
2001; Samuelsson 
2001)

299 (Blomqvist 
1951:330)
300 (Holmberg 
1969:70; Johans
son 1987:34, jfr 
ovan)
301 (Lindahl 
1956a:57ff)
302 (Nilsson 1965)
303 (Lindahl 1956a: 
77ff; Jacobsson 
1982a:34)
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304 (Jacobsson 
1999:77ff)
305 (Jacobsson 
1999:149)
306 (Larsson 2004)

Enligt det medeltida idealet borde det på den andra platån ha 
funnits en borg eller residens för stadens herre eller dennes tillsy- 
ningsman. Det har det inte gjort. Platsen var upptagen. Här låg 
före stadens etablering den ringborg som togs ur bruk i början av 
1000-talet304. Spåren efter den var sannolikt fortfarande synliga 
under medeltiden eftersom bebyggelsen i området är ordnad efter 
ringvallen305.

År 2003 gjordes en undersökning i kv. Herkules 8 i den medel
tida stadens östligaste del. Den visade att hela stadsområdet plane
rats och bebyggts i en följd med början någon gång under perioden 
1220-1240306. Staden avgränsades av två bäckar, Västerbäck och 
Österbäck. I dagens stadsplan motsvaras de av Östersjögatan res
pektive Kontinentgatan.
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Den äldre historietraditionen antog dels att Trelleborg ur
sprungligen varit mindre och expanderat successivt, dels att sta
den avgränsats av en stadsmur. Detta gjordes bland annat med 
hänvisning till de kraftiga murrester som år 1955 påträffades i kv. 
Triangeln307. Senare undersökningar visar att de istället utgjort 
grunden till en större kvarn. Det fanns alltså inom staden en 
kvarndamm. Denna har avvattnats via det äldre vattendrag, ”bas- 
tarännan”, som idag motsvaras av Pilegränd308.

Även om stadens portar omnämns i yngre arkivmaterial be
höver detta inte innebära att staden bokstavligen omgivits av mu
rar. På en karta från mitten av 1700-talet finns däremot marke
rat vad som anges vara ”en gammal vall varmed staden i förra ti
der synes ba varit inskansad”309. Vallen följer bäckarna. Som 
påpekats av Anders Reisnert kan det faktum att ett område varit 
lätt avgränsat bidragit till stadens lokalisering310. Det har nog va
rit giltigt även för Trelleborg, eftersom det funnits såväl förut
sättningar som spår efter fiske på flera ställen längs den skånska 
sydkusten311. Lokalen har valts för att topografin underlättat att 
skapa, avgränsa och upprätthålla platsen. Jag återkommer läng
re fram till frågan om hur staden har avgränsats i äldre tider. 
Gränsdragning är nämligen en väsentlig del i skapandet av det 
urbana livet. Gränserna har i det här fallet också understrukit 
den juridiska särställningen: annan lag har varit rådande på insi
dan.

NYTTAN AV EN URBAN MENTALITET

Avgränsningar och reglering är instrument för att klassificera och 
gruppera människor. Kanalisering av rörelse skapar kontroll
punkter och gränszoner som både innesluter och utestänger. 
Stadslandskapet är i högsta grad reglerat. Stadens rumsliga gram
matik, gatunätet, kanaliserar såväl rörelse som synintryck. I det 
medeltida Trelleborg har besökaren, via Algatan, letts fram till 
”Gamla torg” och stadens rådhus. Tvärgatorna har bara lett fram 
till Algatan. De institutioner som getts framträdande lägen har 
varit torget och rådhuset, inte kyrkan. Exponeringen av torget 
och rådhuset har uttryckt andra styrkeförhållanden än de som 
var vid handen i Lund under 1100-talet. Det var det merkantila 
inte det andliga som var väsentligt.

I sin grundform har Trelleborgs stadsplan gemensamma drag 
med många av de högmedeltida köpstäder som i en eller annan 
form kom att ingå i det hanseatiska nätverket. Skillnaderna mel
lan städerna består snarast av gradskillnader i komplexitet bero
ende på storlek och geografiska förutsättningar.

307 Lindahl 
1956a:155ff; 1956b
308 (Jacobsson 
1999:10)
309 (Aldén 1969:13)
310 (Reisnert 2006: 
66, jfr nedan)
311 (Becker & Ang- 
lert, denna volym)
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312 (Angiert m.fl., 
denna volym)
313 (jfr Habermas 
1990:177)
314 (Larsson 2006a: 
51 f; 2006b)

Stadsplanen är alltså ingen slump eller en passiv anpassning 
till geografin. Stadens utformning har involverat en stor del av in
vånarna. Som social konstruktion uttrycker den sin tids värde
ringar. Senare tillägg till stadsplaner utgör överlagringar av yngre 
tiders värden och behov. Stadsplanen är en reglering av utrymmet 
som formar människors handlingsmöjligheter. Den infogar makt 
och disciplinering i rummet. Staden är ett system av tydliga av- 
gränsningar och kontrollerade perimetrar. ”Makt” förutsätter 
emellertid medagerande, till exempel genom delad kunskap och 
förståelse312. Stadens gestaltning behöver alltså inte betraktas ur 
ett konfliktperspektiv. Poängen i sammanhanget är i stället att 
man tillmäter en större andel av stadens invånare betydelse för ut
formningen av staden.

I äldre forskning föreföll det ha varit ärkebiskopen eller kung
en själv som grundat städerna. Det var de som utfärdade privile
gier, ställde mark till förfogande och garanterade skydd och fred. 
Det vill säga att det föreföll som om de varit ensamma om att ta 
platser i besittning. Det krävs emellertid ett stort antal männis
kors medverkan för att uppfylla en kyrklig eller kunglig befall
ning. Staden kan bara skapas som ett för överhet och invånare ge
mensamt projekt.

För att en stad ska fungera krävs att ett stort antal människor 
agerar samfällt och att man förstår varandras handlande313. En 
”urban mentalitet” är det som skapar samstämmighet och kom
munikation, I det följande används mentalitet som samlingsbe
grepp för sättet att förstå och förhålla sig till omvärlden genom 
att ordna, klassificera och att agera. Upplysningar om mentalitet 
och föreställningsvärld finns i det vardagliga, ofta som en form av 
”oavsiktlig” information skapad genom upprepning och rutin i 
stadens rumsliga praktiker. Mentaliteten är (sed)vanan som kom
mer till uttryck genom handling. Det är handlingars resultat i 
form av lämningar och ofrivilliga spår som står arkeologen till 
buds att undersöka. Genom jämförelse med andra undersökning
ar kan sådana mönster i agerande göras tydligare314.

Om vi förstår den urbana mentaliteten som en uppsättning 
handlingsmönster som skiljer sig från sådana vi kan se spår efter 
i det övriga landskapet, kan den användas som ett kriterium för 
vad som vid en viss tid varit att räkna som en ”fungerande stad”. 
Det blir ett slags kvitto på att invånarna själva definierat, identi
fierat och grupperat sig som stadsbor och genom delade betydelser 
uppfattat och format sin miljö som ”stad”. Identitet är en handling, 
ett aktivt ställningstagande som ytterst handlar om klassificering 
av och om relationer mellan grupper av människor. Till skillnad 
från en ”kategorisering” vilken görs av någon utomstående är
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gruppidentiteten en egen definition315. Man definierar sig själv i 
förhållande till andra. Det gör att relationerna till andra är flytan
de, påverkningsbara och situationsanknutna316. Identiteter rör det 
sociala livet på en vardaglig nivå och samspel med andra grup
per.

Att de kategoriserats som stadsbor, ”cives”, är i själva verket 
en utvändig definition gjord av överhögheten. Det är en form av 
symboliskt våld. I det äldsta omnämnandet av Trelleborg 1257 är 
det ju kungen och ärkebiskopen som bokstavligen talar över hu
vudet på invånarna. Det finns också exempel på att det getts 
stadsprivilegier åt platser som vid närmare undersökning inte alls 
fungerat som städer317. Utfärdade juridiska privilegier är ibland 
snarare ett uttryck för maktens avsikter och förhoppningar än ett 
bevis för att det funnits en stad (vid tidpunkten). Även om avsik
terna följts upp genom att via tvångsförflyttning samla människor 
på en plats gör det heller ingen stad. Det krävs att målsättningen 
delas och att alla handlar därefter, som ett slags förväntningssys- 
tem. Detta är ett förhållande som även är giltigt för existerande 
städer318.

EN KULISSTAD

Det förefaller inte att ha funnits några problem rörande avsikt 
och genomförande när Trelleborg grundlädes. Undersökningsre
sultaten från kvarteret Herkules tyder snarare på en hög grad av 
acceptans och samstämmighet mellan olika grupper av männis
kor. Grundläggning och utformning av hela stadsområdet ger in
tryck av att ha gått fort, det vill säga under loppet av en genera
tion. Det finns, till skillnad från de äldsta skedena i Lund, en stör
re enhetlighet i den materiella kulturen. Hur den här acceptansen 
skapats kan vi inte veta. Har det varit fråga om piska eller morot? 
Har alla inblandade sett en möjlighet att på kort eller lång sikt be
rika sig själva, eller har drivkrafterna utgjorts av en strävan efter 
en annan social position?

En form av målgemenskap tycks alltså ha funnits mellan de in
blandade grupperna. Man kan ställa detta i kontrast till vad som 
förefaller vara en långsammare etablering i en annan 1200-tals- 
stad, nämligen Malmö. Resultaten från undersökningen 2004 i 
kv. Liljan i stadens västra del tyder på en mera långsam tillväxt319. 
Målgemenskapen förefaller att ha varit svagare i Malmö, eller an
norlunda i jämförelse med Trelleborg (se nedan).

I kv. Herkules fanns spår efter ett agerande som upprepats ge
nom tidens lopp och som funnits med redan från stadens grund
läggning under 1200-talet. Man hade använt olika former av

315 (Eriksen 
2003:12 ff)
316 (Eriksen 
2003:31)

Klackenberg 1986)
318 (Jacobs 2005)
319 (Larsson &c 

Balic 2005; 2006)
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’20 (Augustsson 
1992:84, 87)

grundläggning för fram- och baksidan av de hus som låg ut mot 
Algatan (fig. 102). Fasaderna ut mot gatan har varit tyngre och 
mera påkostade.

Av gatufasaderna fanns det kvar plundringsspår efter ned
grävda bärande stolpar. Dimensionerna visar att stolparna varit 
kraftiga och burit stora vikter. Sannolikt har fasaderna varit upp
förda i fackverksteknik med tegel i facken. Väggfyllning och fotträ 
tycks däremot i de flesta fall ha vilat antingen direkt på marken 
eller på en syllstensrad. Detta är en grundläggningsteknik som är 
känd från flera platser320. In mot gården har däremot grundlägg
ningen varit enklare och avpassad efter betydligt lättare väggkon
struktioner. I flera fall förefaller det att ha rört sig om lerklinad 
risflätning.

Man kan naturligtvis förklara att man byggt fasaderna på oli
ka sätt ekonomiskt. Det har varit billigare att bara göra en enda
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tegelfasad i stället för fyra. Det fanns i kv. Herkules ett exempel 
från slutet av 1400-talet på att alla fyra väggar byggts på samma 
sätt, vilket skulle tyda på en bättre ekonomisk status under denna 
tidsperiod. Ekonomin tycks dock inte vara hela förklaringen till 
att man agerat på det vis man gjort. Hade man det knapert vore 
det onekligen billigast att bygga hela huset i lerklining. Det har 
man inte gjort. I stället har man skapat dessa korsvirkesfasader ut 
mot gatan. De kan nästan beskrivas som ett kulissbygge.

Agerandet visar emellertid att det funnits en bestämd uppfatt
ning om hur stadens bebyggelse skulle se ut.

Det finns en långt senare uppgift, från 1541, som innehåller 
information om stadsgårdarnas utseende. Det rör två kyrkligt 
ägda tomter söder om Algatan som hyrdes av Jep Pedersen Reme- 
snidare och Ebbe Skomakare, det vill säga av två hantverkare. 
Enligt anvisningarna skulle de nämligen sin ”gård väl bygga och 
förbättra och med det allra första där uppsätta ett märckeligt hus 
mot Algatan, murat mellan stolparna, och med annan ostraffelig 
byggning inne på gården på gott köpstadsvis med stentak”321. 
Uppgiften ger vid handen att korsvirkesbyggnader utgjort nor
men.

Nu är denna anvisning inte exklusiv för Trelleborg. Motsva
rande formuleringar finns även från exempelvis Malmö322. De vi
lar på Kristian II:s stadslag av år 1522.

Det förefaller dock inte som om det enbart varit lagens anvis
ningar som varit avgörande för agerandet. Såväl uppgiften från 
Trelleborg som överenskommelsen i Malmö tycks bara bekräfta 
ett äldre handlingsmönster. Redan i den äldsta bebyggelsefasen, 
daterad till strax före 1200-talets mitt, har man i kv. Herkules 
byggt med olika fasader.

Att korsvirkesbyggnader med ”stentak” omnämns som ”ustraf- 
felige” har naturligtvis haft med brandfaran att göra. Det är dock 
tveksamt om de byggnader som stod i kv. Herkules verkligen kun
nat bära upp tegelpannor, ”stentak”. Möjligen har man tolkat 
skrivningen ”mot Algatan” tämligen fritt och bara låtit fasaden 
vara ”ustraffelig”.

Det väsentliga att ta fasta på är att det funnits en uppfattning 
om hur gatulinjen skulle ta sig ut och att den uppenbarligen fun
nits från första början, i motsats till exemplet Lund, där den ska
pades efterhand (se ovan). Samspelet gata och hus skapar relatio
ner och bildar en slags stadslandskapets syntax. Denna uppfatt
ning har uppenbarligen delats av dem som byggde och bodde där. 
Denna värdegemenskap har utgjort en del av den urbana mentali
teten.

321 (efter Lindahl 
1956a:129)
322 (Sandblad 
1949:274, 311)
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ATT GESTALTA KÖPSTADEN

Inom arkeologin har det under det senaste decenniet lagts allt stör
re vikt vid att förstå landskapet som en arena för handling323. Land
skapets och platsens form och struktur ses som en del av samhäl
lets sociala struktur. Det skapas och ges mening genom handling. 
För arkeologens del av spår och lämningar efter sådana. Rummets 
struktur utgörs av hur det framställs och definieras, något som är 
kopplat till de styrkeförhållanden som råder. Betydelserna kan allt
så skifta allt efter vem eller vilka som tagit rummet i besittning324.

Val av byggnadsmaterial och teknik är alltså inte enbart en 
ekonomisk fråga. De utgör även människors val i utformandet av 
sin omgivning. Att bo är att ta en plats i besittning, på sätt och vis 
att tämja sin omgivning. Världen utgår från bostaden vilken utgör 
orienteringspunkt i tillvaron. Till bostäderna hör avgränsning (ju
ridisk, egendomsrätt, tabun), funktionsindelning, disciplinering, 
ordning. De blir ett uttryck, ett uttalande om någonting. I kv. 
Herkules har man uppenbarligen velat ge ett intryck av att bygg
naderna uppförts på, det som senare kallas, ”gott köpstadsvis”. 
Det handlar om en vilja att exponera en uppfattning om sin mil
jö. Denna uppfattning har varit präglad av och anknutit till den 
nordvästeuropeiska stadskultur som var under uppbyggnad från 
och med mitten av 1200-talet325.

Genom sättet att bygga har man också exponerat en uppfatt
ning om den urbana livsstilen som något eftersträvansvärt i sig 
själv. Med en modern term hämtad från sociologin kan sägas att 
man visat att man besatt ett kulturellt kapital. Detta har man de
lat med invånarna i en rad andra städer snarare än med männis
kor i sin närmaste omgivning.

Exponeringen har varit riktad både ”inåt”, för att visa och be
kräfta att man delat uppfattningar och värderingar (”Gemein
schaft’’) och ”utåt”, gentemot de som besökt staden. Sättet att 
bygga var ett slags norm för att skapa förväntningar på agerande.

Inom arkitekturteorin talar man om extentionella och inten- 
tionella kodsystem, där det första står för det allmänt vedertagna 
och det senare för det speciella. ”En byggnads extentionella kod
system består således av de koder som av hävd etablerats inom det 
samhälle de verkar i, och som avläses av betraktaren som en iden- 
tifierbar, tidstypisk stil eller byggnadstyp. Koderna har stor bety
delse för hur människor uppfattar hur byggnaden är tillgänglig 
och hur man förväntas bete sig i den”326.

Kvarteret Herkules läge, alldeles invid stadens östra infart, är 
i det här sammanhanget betydelsefullt. Hur infarten sett ut vet vi 
inte i detalj. Över Österbäck har funnits en ”Österbro”, schema
tiskt visad på de äldre kartorna, figur 101. I äldre förteckningar
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över tullavgifter finns Östre port, Wästre och Norre Port angiv
na327. Stadsporten har varit både en påtaglig och en symbolisk 
gränsövergång som övervakat, sorterat och styrt tillträdet in i sta
den. Det är här man tagit upp tull och på så sätt ytterligare under
strukit den juridiska skillnaden mellan stad och land. Varken por
ten eller stadens vall behöver ha utgjort imponerande arkitektur, 
vi vet till exempel inte om det funnits något porttorn. Det väsent
liga har varit avgränsningen, inte dess arkitektoniska utfom- 
ning328. Avgränsningen har funnits där i alla fall. Detta var punk
ten där staden började och slutade.

När besökaren passerat detta nålsöga och trätt in i staden har 
man befunnit sig på Algatan. Gatan var ett slags monument, ett 
scenrum som gav anvisningar om agerande, kanaliserade rörelse
riktningar, anvisade mötespunkter och handlingars ordnings
följd329. Gatan ordnade också synintrycken, eftersom man bara 
kunde se i dess längdriktning. Maktens institutioner placerades så 
att de utgjorde blickfång och blev allestädes närvarande i staden.

I Trelleborg har man också till fullo utnyttjat den möjlighet 
som funnits i att skapa en tvingande längdriktning för både rörel
se och synintryck. Detta kan skapa både en känsla av kontroll och 
överblick - för invånaren, men också en känsla av osäkerhet - hos 
besökaren. Axialitet kan skapas både för att dölja och tydliggöra 
verksamhet330. Exempelvis har köpenskapen fått försiggå längs 
”torffgadens” axel, under insyn, medan boendet varit skyddat 
från inblick. Vidare har tvärgatorna anslutit mer eller mindre vin
kelrätt mot huvudgatan, vilket anvisat mötesplatser331.

Gatunätet har varit något helt annat än byarnas öppna ”byga
tor” vilka haft andra betydelser332. Det är i detta sammanhang 
som fasaderna bokstavligen spelat sin roll. Algatans betydelse har 
understrukits av sin stenläggning och av sin inramning: husfasa
derna. Tillsammans har de skapat ett urbant rum som skiljt sig 
från byarnas landskap. Det urbana rummets utformning har 
fungerat som en distinktion gentemot människorna från de omgi
vande byarna och understrukit att staden varit ”en annan plats” 
(jfr ovan). Det har inte syftat till att utestänga, staden och lands
bygden har utgjort ett ekonomiskt sammanhang. Som delar i 
samma landskap och ett komplext nätverk har stads- och bybor 
samverkat och behövt varandra. Gestaltningen av det urbana 
rummet kan i stället tolkas som ett tydligt uttryck för det fram
växande borgerskapets aspiration på en självständig plats i med
eltidens sociala ordning. Staden var ett självmedvetet uttryck.

De sociala relationerna var under medeltiden inbäddade, eller 
förankrade, i landskapet333. Mycket av forskningens intresse har 
fokuserats på de påtagliga monumenten. Men det fanns så många
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fler betydelsebärande element som medverkade till att upprätta 
och upprätthålla det konceptuella landskapet334. De medeltida av
bildningarna av städer hade en närmast standardiserad karaktär 
där vissa element, som muren eller skyltar, var närmast ”emble- 
matiska”335. I exemplet Trelleborg är det återgivningen av bebyg
gelsen - tät med propra fasader - och broläggningen av gatumar- 
ken som spelat denna roll (fig. 103).

Man kan inte underskatta betydelsen av handlingar och gester 
i ett samhälle där det skrivna ordet inte varit det främsta sättet att 
kommunicera. Gatufasaderna, stenläggningen, kyrkornas och 
torgets placering har utgjort konkreta uttryck för staden som idé 
och invånarnas sociala ambitioner.

BORGERSKAPETS SOCIALA AMBITIONER

Det medeltida samhället var strikt hierarkiskt ordnat. Det medel
tida samhället uppfattades och framställdes som en organisk hel
het där varje grupp hade sin definierade plats. I den katolska teo
login hade allting, från markens stenar till ärkeänglarna, sin giv
na och orubbliga plats. Människorna, eller snarare männen, var 
grovt indelade i tre grupper; de som i Adams efterföljd arbetade 
(laboratores); de som krigade och gav beskydd (bellatores); de 
som bad för allas frälsning (oratores). Det fanns graderingar inom 
respektive grupp. Det var skillnad på självägande och livegna 
bönder, på riddare och väpnare, på sockenprästen och biskopen. 
Kvinnorna stod i den teologiska ordningen närmare djuren. Un
der loppet av 1200-talet träder ytterligare en grupp fram, merca- 
tores, köpmännen.

Under tidig medeltid var hantverkarna ofria eller halvfria och 
hade leveranstvång av det som framställdes336. Den kyrkliga orga
nisationen i form av tionden och donationer innebar att det både 
skapades en möjlighet att samla ett allt större överskott och för en 
form av institutionell konsumtion. Kyrkans institutionella kon
sumtion bidrog till och utvecklade ekonomin337. Detta utgjorde en 
direkt förutsättning för såväl sådana investeringar i stadsrummet 
som visades för Lunds del ovan, som en grund för ökat varuutby
te. Det var dock inte frågan om en helt igenom fri handel. Köp
männen var beroende av den fred och det beskydd som kungar 
och stormän gav338.

Handelns underordnade roll under tidig medeltid var en del av 
det sociala systemet: det var jorden som utgjorde grund för in
komster, rikedomar och status. Enligt ekonomhistorikerna Ed
win Hunt och James Murray innebar det att de medeltida nä
ringsidkarna inte hade kapitalbildning (i modern mening) som
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343 (Gaimster 1993)

mål. De drevs av en social strävan, att själva kunna investera i 
jord och titlar339. Det vill säga i produktion och kulturellt kapital. 
Innan det skapades en form av ”massmarknad” stod eliternas 
krav som drivkraft för affärsverksamheten. Överhöghetens efter
frågan fungerade som katalysator och i viss mån som organise
rande kraft340. 1 Lund skulle man kunna se ”kyrkostaden” som en 
sådan katalysator. Ökad köpenskap (av prestigegods), bar i sig 
fröet till en omfördelning av den sociala balansen i takt med att 
gruppen köpmän (och senare borgerskap) blev tydligare större. 
Samtidigt bör mängden så kallade sekundära ekonomiska aktivi
teter, det vill säga servicenäringar som skomakare, krogägare, 
köttmånglare med flera, ha ökat. Från och med mitten av 1100- 
talet börjar stadsinvånare dyka upp som merkantila aktörer i de 
skriftliga källorna341.

Hantverkarnas sociala position har, utifrån de skriftliga käl
lorna, förändrats parallellt med, men långsammare än köpmän
nens.

Den sociala frigörelsen hos köpmän och hantverkare skapade 
så småningom ett borgerskap. Uttryck för municipala självstän- 
dighetssträvanden är, i Lund, synliga redan från och med 1100- 
talet342, det vill säga så snart det skapats en något så när distinkt 
urban social struktur.

Senast vid 1200-talets ingång har alltså städernas köpmän 
och hantverkare skapat sig en friare ställning. De fanns dock inte 
med i den ursprungliga, tredelade, samhällsordningen. Under
strykandet av det specifikt urbana, att det skilde sig från bondby
ar, borgar och kloster, kan därför tolkas som en strategi i syfte att 
skapa en plats i samhället. Att upprätthålla köpstadens utseende 
har i lika hög grad varit en del av formandet av borgerskapet. 
Man har format en ny del av världen i både bokstavlig och bildlig 
mening. Det handlade om att skapa sig en plats i den kosmologis
ka världsbilden.

Omorganiseringen av Stortorget i Lund, som beskrevs ovan, 
kan ses som ett uttryck för att borgerskapet tog allt mer plats. 
Breddningen i den materiella kulturen har redan nämnts, med en 
allt större andel keramikkärl. Utöver kokkärl och kannor blir 
dryckeskrusen vanligare. Krus och bägare i nästanstengods och 
stengods framställdes i enorma mängder vid olika produktions
områden i Kölnområdet och Niedersachsen. Stengodsens former 
imiterade aristokratins kärl av silver, tenn och mässing. David 
Gaimster har kopplat stengodsets framgång till en aktiv efterfrå
gan från en växande klass av borgare och köpmän vilket skapade 
en ny materiell kultur343. Borgerskapet utvecklades till ett privile
gierat stånd med en tydlig gruppidentitet och specifika privilegier.
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Borgarbegreppet skapades under 1200-talet ”... sannolikt i sam
band med att stadsbefolkningen började uppfattas som en av
gränsad grupp med speciella rättigheter”344.

En borgerlig värld av handling, föreställningar, erfarenheter 
och engagemang, skapades genom att delvis omforma de högre so
ciala skiktens kulturella kapital. För att hävda och legitimera sina 
sociala ambitioner har borgerskapet både utnyttjat och associerat 
till existerande religiösa och militära uttryck. Stadens råd valde 
symbolerna för Trelleborg. Det finns två medeltida sigill, ett för rå
det och borgerskapet samt ett för staden. De utgör utmärkta illus
trationer av hur man hänvisat till den etablerade världsordningen 
(fig. 104). Trots att Trelleborg varken omgivits av någon stadsmur 
eller haft någon borg förekommer de som motiv på båda sigillen.

Sigillens avbildning av torn och murar refererar till stadens 
idealbild, guds stad, civitates dei, det himmelska Jerusalem345. 
Budskapet är att staden Trelleborg är välordnad och ingår i den 
gudomliga planen. Man står också under guds beskydd, eller sna
rare under dennes världslige ställföreträdares skydd, det vill säga 
kungamakten. Att de avbildade murarna är krenelerade utgjorde 
i sin tur en anslutning till den världsliga, militära makten346. Kre- 
nelering var från början ett skydd för borgbesättningarnas båg
skyttar. Man har, genom motivet, velat meddela att man nog kun
de försvara sig och sin rätt ifall det skulle behövas.

Likartade motiv förekommer som symboler för ett flertal dans
ka medeltidsstäder. Motivvalen har tolkats som ett uttryck för stä
dernas allt mer ”kommunala karaktär”, det vill säga att invånarna

Figur 104. 
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slutit sig samman i olika organisationer vilka strävat efter att få 
styra över sina egna affärer347. Att det framväxande borgerskapet 
uttryckt sina ambitioner genom att hänvisa till den etablerade 
överhetens symboler får tolkas som en strävan att göra sina egna 
anspråk legitima. Man har velat ha en plats inom den etablerade 
världsordningen. Man har inte velat kullkasta den. Borgerskapets 
revolutionära roll låg längre fram i historien, under 1700- och 
1800-talet.

I första hand har man strävat efter att, inom ramen för den 
etablerade ordningen, styra sina egna affärer. Stadens råd, en in
stitution skapad efter tysk förebild, omnämns under loppet av 
1300-talet i flera av de skånska städerna: Lund 1310, Malmö 
1331 och Trelleborg 1359348.

Ytterst är det alltså det framväxande borgerskapets aspiration 
på utrymme i den medeltida hierarkin som kommit till uttryck i 
Trelleborgs stadsrum. Det är alltså inte ägnat att förvåna att de 
rörelsemönster som skapats i stadsplanen leder fram till rådhuset, 
det starkaste uttrycket för det kommunala självstyret. Att vägen 
fram till rådhuset kantats av imponerande fasader har därför spe
lat stor roll. Köpstaden framställdes som borgerskapets arena och 
förväntningssystem.

I motsats till invånarna i det äldre Lund har man inte behövt 
ta samma hänsyn till en närvarande överhet. Trelleborg gick så 
att säga direkt till en situation där invånarna inte var personligen 
förbundna med feodalherren. Denna stegvisa frigörelse har gått 
från en yttre kategorisering och avgränsning, via ett inre självsty
re till det yttre inflytande genom det merkantila herravälde som 
köpstadstvånget innebar349. Köpstadstvånget innebar att all han
del skulle ske i städerna.

Gestaltningen av köpstaden innebar egentligen ett slags disci
plinering av invånarna. Det skapades ett handlings- och förvänt
ningssystem kring hur tomterna skulle bebyggas och utformas. 
Man kan här se fröet till det som den tyske sociologen Jürgen Ha
bermas kallat ”den borgerliga offentligheten”. Liknande exempel 
på hur den byggda omgivningen utgjort en form av förväntnings
system finns från den senare medeltidens Malmö350.

I sociala strukturers delade och kommunikativa förståelse 
finns gemensamma referenspunkter som inte är synliga (för alla). 
Socialt handlande innebär att följa normer. Normer är förvänt
ningar. I staden skapas regler och förväntningssystem som skiljer 
sig från andra351. Det kan inom en grupp finnas en uppfattning om 
var och hur ett vedupplag eller en gödselstack placeras, likväl som 
hur en fasad på ”gott köpstadsvis” ser ut. Lokaliseringen utgör då 
en outtalad överenskommelse och en social institution inom ett
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gemensamt handlingsmönster. Gestaltningen av köpstaden var en 
utsaga som ramade in stadsrummet och som också utestängde an
dra betydelser än borgerskapets.

Disciplineringen har antagligen inte upplevts som tvingande 
eller ens märkbar utan snarare ingått som som en del av en egen 
definition av sig själva som just stadsbor, som del i en föreställd 
gemenskap. Den byggda omgivningen instruerade agerandet och 
skapade en social praktik som i det här fallet skiljde sig från den 
agrara: en urban livsstil.

FALLET MALMÖ
Som arkeologer utgår vi - med nödvändighet - från stadens mate
rialitet. Dess lokalisering, topografi och fysiska miljö utgör vår 
grundläggande data. Utifrån spår och lämningar gör vi en tolk
ning av platsers funktion och verksamheter. Målet är emellertid 
att försöka förstå de människor som levt på platsen. Om man har 
möjlighet att utgå från kulturella och sociala aspekter - med hän
syn tagen till flera grupper - skapas en annan bild av staden än 
om man utgår från funktionella eller ekonomiska352. Det finns en 
växelverkan mellan fysiskt utseende och socialt innehåll: platsen 
omformar kulturella identiteter och sociala relationer, samtidigt 
som det vardagliga omformar landskapet353. En föreställd gemen
skap har varit en av drivkrafterna bakom städernas snabba ex
pansion under 1200- och 1300-talet. Den byggda miljön blev, 
som framgick i Trelleborg, ovan, instrumentell för att upprätthål
la denna gemenskap.

Urbaniteten var - och är - olika. Att den uttryckts på skilda 
sätt har exemplifierats med Lund och Trelleborg där två olika, 
förhållandevisvis lätt identifierade, grupper kunnat dominera. 
Om vi med förenkling menar att gestaltningen av Lund under 
1100-talets inledning styrdes uppifrån och att Trelleborg prägla
des av tydlig målgemenskap, har arkeologiska undersökningar i 
kv. Liljan i Malmö har gett en bild av en annan social dynamik. 
Att stadens delar ändrar karaktär har beskrivits som att det ska
pats ett slags fysiska och sociala kulturlager354. Olika grupper tar 
samma utrymme i besittning och ger det mening.

Stadslivet har, i Georg Simmels efterföljd, beskrivits som yt
ligt, disciplinerande och, framför allt, som en sammansatt mång
fald. Olika sociala grupper i staden ”rör sig” olika och har annor
lunda kontaktytor. Det leder till olika förståelse av stadslandska- 
pet och samexisterande livsformer.

Olika grupper skapade sig mer eller mindre egna arenor av oli
ka omfång. I en övergripande bemärkelse såg man nog sig själva

352 (Feldmann Sc 
Svensson 2006: 
135)
353 (Larsson 
2006a:51f)
354 (Feldmann Sc 
Svensson 2006)
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och betraktades som stadsinvånare. Det fanns en gemensam själv
bild där plats, minne och identitet utgjorde bärande faktorer355.

Ingvar Mårald har visat hur spåren efter Malmös successiva 
förtätning skulle kunna tolkas som uttryck för att den integration 
som utgör en förutsättning för en gemensam självbild gått lång
samt, att man under stadens äldre historia haft delvis olika och 
parallella rumsliga diskurser356. Det tycks inte ha funnits samma 
målgemenskap som vi sett fanns i Trelleborg (jfr ovan). Skillna
derna grundas antagligen i att när Trelleborg grundades var det 
på en i stort sett onyttjad plats. Så var inte fallet med Malmö.

På den strandrevel mot Öresund där Malmö grundades inled
des någon gång under 1100-talet inleddes ett omfattande och kom
mersiellt fiske357. Undersökningen visade att anläggandet av staden 
Malmö utgjorde ett anspråk på ett rum som redan hade skapats, 
fungerade och hade mening. ”Malmö” fanns redan. Platsen ingick 
i byarnas landskap och ekonomiska sammanhang och har antagli
gen ingått i ett nätverk av ”portar” ut och in ur regionen358.

Etablerandet av staden var ett tydligt uttryck för en föränd
ring av landskapet på 1200-talet. Vid denna tid tycks kungamak
ten ha kunnat hävda betydande anspråk i området. Dessa hade 
byggts upp under den föregående tiden genom band till en lokal 
och regional aristokrati hade etablerats359. Det kungliga inflytan
det i området under den tidiga medeltiden avtecknas kanske tyd
ligast i kungalevet i Oxie360.

Intresset för det vinstgivande fisket har kommit från flera håll, 
dels från de aristokratiska grupperna i närområdet, dels från de 
kontinentala uppköparna. Fiskeläget har skapats i samverkan 
mellan dessa grupper. Fisket satte kusten i centrum och kunga
makten ändrade strategi.

I och med att strandreveln redan var en betydelsebärande plats 
fick den ”laddas om”, vilket kanske inte gjordes utan ett visst 
motstånd. Att man trots allt valde en upptagen plats i stället för 
att skapa en ny kan - utöver rent praktiska orsaker - kanske bero 
på de topografiska förhållandena. Reveln var lätt avgränsbar. Det 
var inte några problem att se var reveln och därmed staden börja
de och landsbygden slutade. Eftersom olika delar av Skånelagen 
gällde i staden respektive landsbygden var detta av största vikt. 
Att det kommande stadsområdet kunde betraktas som en ö un
derlättade avgränsningen361. För fiskal kontroll har läget varit 
närmast perfekt (fig. 105).

Huruvida kungamakten genomdrivit kravet på kusten, vilken 
ansågs vara allmänning och kungens regale, genom allianser eller 
genom styrka, konfiskering och rättsliga tvistemål vet vi inte. An
språket på strandreveln avtecknas arkeologiskt genom att området
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reglerades och delades in i tomter. Det dröjde dock innan hela 
strandreveln hade bebyggts mera permanent. Det vill säga att in
vånarna förhöll sig avvaktande och gjorde inga omedelbara inves
teringar i platsen362. Det materiella omvandlades men verksamhe
ten förändrades inte.

Under 1100- och 1200-talet verkar olika grupper av männis
kor, verksamheter och funktioner ha varit lokaliserade till skilda 
delar av strandreveln. Fiskhantering, fiskeläge, marknadsområde, 
institutioner och residens låg i olika delar. Delvis var detta topo
grafiskt betingat, den sydöstra delen var sank och fylldes inte upp 
förrän i övergången mellan 1200- och 1300-talet. I takt med 
marknadens expansion ökade emellertid utbytet såväl mellan in
vånare och besökare som invånarna emellan. Inom grupper som 
samverkade förtätades kontakterna, medan differentieringen mot 
andra förtydligades. Rummens utformning och betydelse föränd
rades. Staden kom - med en viss förenkling - att under 1300-ta- 
lets första hälft fungera i en merkantil zon kopplad till markna
den i den västra delen, en administrativ zon med institutioner, re
sidens och torghandel i öster, en kunglig sfär på stranden i norr, 
samt annan bebyggelse i söder. Den övergripande rumsliga ge
staltningen i form av gator och byggnader varierade på grund av 
vilka sociala relationer man eftersträvade och utifrån vilka ideo
logiska ideal man anknöt till363. I stadens östra del fanns flera

Figur 105.

Malmö grundlädes

PÅ EN LÄTT AVGRÄN

SAD STRANDREVEL 

MOT ÖRESUND.

362 (jfr Hansen 
2005)
363 (Mårald 2006a)
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korsningar av den typ vi såg i gestaltningen av Lund, medan det i 
den västra delen finns flera rätvinkliga, i likhet med exempelvis 
Trelleborg. Staden byggdes alltså på efter hand och bibehöll där
med en heterogenetisk struktur364.

Stadens olika ”zoner” sammanbands efter hand i ett allt täta
re gatunät och i takt med att allt fler institutioner och monumen
tala byggnader uppfördes i den västra delen under 1300-talet in
tegrerades staden365. Genom ett allt mer formaliserat gatunät ska
pades, avgränsades och upprätthölls platser på nya sätt.

Stadens skiftande gestaltning och betydelseinnehåll blir tydli
gare på gårdsnivå. Skillnaderna i gårdarnas gestaltning och plan
lösning kan ses som uttryck för skiftande kulturella identiteter 
och sociala relationer366.

Bebyggelsen i kv. Liljan var inledningsvis ganska gles och skif
tande. 1 början av 1300-talet fanns ett tvårumshus i den södra de
len av den västra tomten. Det bestod av en bostad med köksdel för 
de människor som arbetade med den garveriverksamhet som be
drevs på gården. Öster om byggnaden fanns en stenlagd gårdsplan 
som delades med granngården. Förvisso skildes tomterna åt av en 
ränna, men på gränsen fanns en brunn som nyttjats gemensamt. 
Båda tomterna har haft öppet tillträde både från gatumark och 
mellan tomterna (fig. 106). Som Ingvar Mårald föreslagit har grän
den och gårdsplanens öppenhet gett grannbarn möjlighet att leka 
tillsammans på den bakre delen av tomterna och att man även 
kunnat hjälpa till med att passa varandras barn. Denna öppna 
rumsliga organisation tolkades som att man dröjt kvar vid den typ 
av kollektiva strukturer och sociala band som fanns i byarna367.

Malmö expanderade under 1300-talet. Fler människor flytta
de in för längre eller kortare perioder. Säkerligen har den särpräg
lade demografin med en något högre dödlighet, olika typer av 
migration och svagare släkt- och familjeband skapat ett behov av 
sammanslutningar för ömsesidigt bistånd. Grannarna har alltid 
varit väsentliga för urbana migranter368. Paralleller till den här ty
pen av gemenskaper och informella horisontella nätverk har stu
derats i andra delar av världen där människor flyttats till de sväl
lande städerna369.

Från mitten av 1300-talet förändras kvarteret Liljans struktur 
successivt. Bebyggelsen ut mot gatorna förtätades. Öppenheten 
mellan tomterna minskade genom bebyggelse i tomtgränserna så 
att man bara kunde förflytta sig från en fastighet till en annan via 
gatan (fig. 107).

Man byggde också träkällare som magasin för en handel vars 
ökade volymer krävde mer utrymme. Förtätningen visar att fler 
funktioner måste rymmas inom en allt mer begränsad yta. Rummet
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fick budgeteras på nytt sätt. Källare fick i detta sammanhang stor 
genomslagskraft. De kan också betraktas som uttryck för att man 
fått influenser och tagit intryck genom mötena med köpmän från 
kontinenten. Man har fått lösningar på ett, för Malmöborna, till
tagande problem och man har kunnat anknyta till en stadskultur. 
När det blev mer vanligt kan det även ha fungerat som en form av 
kommunikation inom staden. Man har visat att man delat en 
form för rumslig organisation och förståelse som varit särpräglad 
för köpstaden370.

I slutet av 1300-talet byggdes ett stenhus ut mot korsningen 
Gråbrödersgatan och Västergatan. Till detta fanns även bodläng
or mot Västergatan samt korsvirkesbebyggelse mot såväl grann- 
tomten som Gråbrödersgatan vilket skapade en sluten gårdsplan.

Figur 106. 

Kvarteret Liljan i 

Malmö vid början 

AV 1300-TALET.

370 (Mårald 2006c, 
jfr ovan)



Figur 107. 

Kvarteret Liljan i 

Malmö vid mitten 

AV 1300-TALET.

371 (Thomasson 
2006)
372 (Thomasson 
2006)
373 (Johansson 
1987:54)

Längan ut mot Västergatan innehöll bodar om ca 7,5x8 m 
storlek371. Möjligen har det varit en blandning av handelsbodar 
och hyreslägenheter. Längor med bodar var ett specifikt urbant 
fenomen. Att investera i arkitektur som uppfattades och igenkän
des som urban påverkade byggherrens eller innehavarens anseen
de372, men det uppfördes även rena hyreskaserner i spekulations
syfte373. Invånarna blev hyresgäster.

Tillträdet till tomterna utifrån gatan var begränsat (fig. 108). 
Under loppet av ett par generationer ökade den byggda ytan och 
gårdsplanen blev mindre. I takt med att köpenskapen flyttat in
omhus reducerades utrymmet utomhus. Gårdsplanens karaktär 
av spontan mötesplats minskade. Tomtens rumsliga organisation 
ändrades från en ”öppenhet” till ”slutenhet” som, paradoxalt 
nog, kanske innebar ett ökat publikt liv. Möjligen har en allt stör
re del av folklivet flyttat ut på gatorna, med andra handlings
mönster som resultat.

År 1433 skänkte Erik av Pommern gården till Axel Pedersen 
(Thott) som sedan 1419 hade haft ansvaret för administration
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och översyn av Skånemarknaden. Axel Pedersen var högfrälse 
och tillhörde samhällets absoluta toppskikt. Hans huvudsakliga 
inkomster torde ha kommit från ett omfattande jordägande. Un
der 1400-talet har det dock varit väsentligt för frälset att närvara 
i staden, även om herr Axel inte själv utnyttjade den här gården.

Figur 108. 

Kvarteret Liljan i 

Malmö vid slutet 

AV 1300-TALET.

PEST. KRIS OCH MODERNITET

Som ofta framhållits är det väl få saker som fångat vår fantasi och 
som kommit att prägla den sentida bilden av medeltiden som just 
pesten: digerdöden. Kris, död, ödeläggelse och skräck har en inne
boende dramatik. Det är egentligen inte ägnat att förvåna att 
Dick Harrisons tjocka bok om, ”Stora döden”, både vann pris 
och blev en bästsäljare. Någon enighet om hur hårt drabbade de 
olika länderna blev tycks dock inte uppnåtts374. Nyare forskning 
menar dock att Skandinavien drabbades i ungefär samma ut
sträckning som kontinenten375.

174 (se Harrison 
2000:349ff för 
sammanfattning) 
375 (Myrdal 
2004:163ff)

282



376 (Ulsig 1991)
377 (t.ex. Balic 
2002; Larsson 
2004)
378 (Huizinga 1986 
[1918])
379 (Andrén 1986)

Det tycks i synnerhet råda oenighet kring i vilken omfattning 
Danmark och Skåne drabbades. De skriftliga källorna är få och 
trots en förhöjd frekvens av bokförda dödsfall ger de i sig inte en 
omedelbar bild av katastrof, vilket tagits som intäkt både för att 
Danmark varit relativt förskonat och för att ha drabbats i lika 
hög utsträckning som resten av nordvästra Kontinentaleuropa. 
Erik Ulsig har, utifrån paralleller med samtida och senare pestut
brotts epidemiska förlopp, argumenterat för att även de danska 
befolkningstalen kan ha halverats under loppet av ett sekel376.

Hur pesten (eller snarare pesterna) slagit mot de skånska städer
na återstår att reda ut. De senare årens undersökningar i Lund, 
Trelleborg och Malmö förefaller dock kunna vara en diagnos på att 
epidemierna slagit hårt, åtminstone i de lägre sociala skikten. För 
de senare årens undersökningar har förändringar i depositions- 
mönster under 1300- och 1400-talet lagts i fokus377. En ökad andel 
mera nedbrutna, myllade, lager visar att fler ytor legat öppna under 
längre tid än under föregående perioder. Andelen mark- och för
ändringsarbeten tycks också minska. I Lund syns detta som en för
ändring i proportionerna mellan byggda och obebyggda ytor, där 
de senare ökar. I kv. Herkules i Trelleborg stod tomten obebyggd 
under slutet av 1300-talet. Ny bebyggelse uppfördes inte förrän i in
ledningen på 1400-talet. Tomten förefaller dock inte ha övergivits, 
byggnaderna hade rivits och röjts undan i stället för att ha förfallit. 
Staden Trelleborg tycks under krisen dra ihop sig. I kv. Liljan i Mal
mö fanns däremot inga spår som tyder på extensivt bruk under den 
här perioden. I stället tycks förtätningen ha fortgått.

Hur farsoterna drabbade stadsborna mentalt vet vi inte, men 
det har framhållits att den senmedeltida konsten är betydligt mer 
”pessimistisk” än tidigare och att kultur och mentalitet skapade 
en ”medeltidens höst”378.

Städerna överlevde, även om stora delar av befolkningen kan
ske inte gjorde det. Arkeologiskt framträder under senmedeltiden 
en mera formaliserad stad, som om bebyggelsen och de skapade 
rummen funnit sin plats. Stadens invånare tycks ha investerat i, 
vad som visade sig bli, närmast permanenta strukturer och håll
bara material i form av tegel/korsvirke. Stratigrafiskt syns det 
som om man haft ett mindre behov av att skapa nya ytor, de be
fintliga vidmakthölls och staden ”permanentades”379. 1 Lund ska
pades ett bebyggelsemönster som låg fast till Skånska krigets härj
ningar på 1670-talet. I Trelleborg stod bebyggelsen till 1700-ta- 
lets bränder och i kv. Liljan i Malmö revs bebyggelsen först under 
andra halvan av 1800-talet.

Det är alltså ett annat landskap som möter oss efter krisen. 
Andra byggnader och andra handlingsmönster som uttrycker
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borgerskapets allt starkare självständighet. Det är också de som 
blir drivande i reformationen och under 1500-talet är det en pro
testantisk etik som både formade och formades av den byggda 
omgivningen380. Detta är ovanligt tydligt i städer som Malmö, 
som både har flera bevarade byggnader och ett rikhaltigt skrift
ligt källmaterial, och i Ystad.

Under 1560-talet omformades gården i kv. Liljans nordöstra 
hörn i enlighet med det högre borgerskapets stilideal381. Under 
1500-talet fick de borgerliga gårdarna ett successivt ökat antal 
rum382. Tillsammans med en ökad mängd föremål och ökad ”be
kvämlighet”383 har det tolkats som en ökad individualisering och 
en ökning av de privata utrymmena. Det vill säga att vissa grup
per dragit sig tillbaka från gatans publika liv samtidigt som det 
”privata livet” - genom rumsdisposition och fler fönster - gjordes 
”publikt”384.

Efter krisen under andra halvan av 1300-talet och inledning
en av 1400-talet tycks borgerskapet - hantverkare och köpmän - 
konsoliderat en mera markant position. I Lunds fall sannolikt i 
samklang med ”kyrkostadens” dignitärer och funktionärer; kyr
kan står som ägare till en stor del av de tomter som hyrs av det hö
gre borgerskapet. I Malmö och Trelleborg har man stått på ”egna 
ben”. Som medaktörer har borgarklassen fungerat som maktbas 
för kungamaktens konsolidering och utveckling under senmedel
tiden385. Möjligen kan man betrakta uttrycken från första halvan 
av 1300-talet, som sigillen, som anspråk på en position som ge
nomdrevs först under återhämtningen på 1400-talet.

Borgerskapets inflytande avstannade i samband med förskjut
ningen av styrkeförhållandena efter reformationen. Adeln kunde 
återta initiativet. Staden och det urbana hade dock redan kommit 
att spela en avgörande roll i förändringen av samhället. Som fram
hållits av Anders Andrén var det i mindre grad självständighet i 
sig än vad denna självständighet innebar som var det väsentliga. 
”Avgörande var alltså att det feodalt avgränsade territoriet öpp
nade möjligheter för nya ekonomiska former, sociala mönster och 
mentaliteter, som delvis bröt med det feodala samhället i öv
rigt”386.

Under 1600-talets början försvann borgerskapet från kv. Lil
jan och i slutet av seklet fanns sju tomter mellan 7,5 och 21 m bre
da ut mot Västergatan. Det fanns flera nord-sydligt orienterade 
byggnader som markerade gräns mellan de olika bruksenheterna. 
Området beboddes av ”småfolk” under loppet av ca 250 år (fig. 
109). Gårdarna tycks ha utgjort variationer på samma rumsliga 
tema387. Bostaden fanns ut mot gatan. Den har utgjorts av en stu
ga och en kammare. Eventuellt har det också funnits en förstuga.

380 (Thomasson 
2006)
381 (Thomasson 
2006)
382 (Sandblad 
1949:329ff)
383 (Johnson 
1996:1700
384 (Thomasson 
1997)
385 (Andrén 
1985:1080)
386 (Andrén 
1985:124)
387 (Sandblad 
1947)
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Figur 109. 

Kvarteret Liljan 

i Malmö under 

1600- och 1700- 

TALET.

388 (Tomner 
1977:39)
389 (Linnæus 1999 
[1751]: 247)

Ytterliggare någon kammare, köksdel och olika ekonomibyggna
der har legat inne på gårdarna tillsammans med brunnar och 
eventuell köksträdgård. Några egentliga avgränsningar mellan 
tomterna påträffades inte arkeologiskt och det vore intressant att 
i samverkan med historiker och etnologer studera den här perio
den vidare.

Efter att den urbana mentaliteten väl skapats tycks den ha 
fortlevt som en seg struktur. Mellan åren 1619 och 1843 var Trel
leborg i juridisk mening en by. Stad blev det igen först 1867. (Un
der perioden 1843 till 1867 var det en köping.) Malmös borger
skap såg sig dock föranlett till upprepade klagomål mot att förbu
det mot köpenskap på Trelleborg inte respekterades388. 
Trelleborgarna fortsatte alltså att bedriva borgerliga näringar. 
Linné nämner i sin skånska resa att ”Trälleborg har tillförne va
rit stad och på allt sätt även ännu hade skapnad av stad, uti vilken 
ett stort antal av hantverkare bodde...”389. Det fanns heller ingen
ting i det arkeologiska materialet från undersökningen i kv. Her
kules 8 som tydde på någon tydlig nedgång.
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Stadens sociala praktiker skiljde sig, under hög- och senmedel
tid, från det omgivande landskapet. En urban mentalitet växte 
fram även om vi nog ska akta oss för att se den som ”färdig”. Så 
länge ut- och inmigrationen var hög fanns en hög grad av inbland
ning av traditioner från den agrara omgivningen390. Städerna var 
fortsatt beroende av sina stadsjordar. I de nordiska länderna hör 
nog den utvecklade urbanismen som livsform till industrialise
ringen.

Denna mentalitet har gjort det möjligt att lägga sig till med 
nya roller och funktioner. De äldre städerna har ju funnits kvar 
även efter att det historiska sammanhang vari de grundades var 
överspelat (fig. 110). Lund ”återskapades” som universitetsstad 
och Trelleborg som hamn- och industristad. Platströgheten före
faller relaterad till de investeringar som gjorts i såväl ekonomiskt 
som symboliskt kapital.

Även Malmös senare historia avspeglades i undersökningen av 
kv. Liljan. Hyresbodarna stod kvar till mitten av 1800-talet då 
det uppfördes flervånings bostadshus ut mot Gråbrödersgatan, 
Västergatan och Mäster Johansgatan. Byggnaderna var främst 
bostäder i den framväxande industriella stenstaden, där de boen
de hade sin utkomst på andra platser. I stadens landskap infördes 
en ny rumslig princip som kom att i högre grad skilja arbete och 
bostad åt. Nya rörelsemönster etablerades i och med att arbetare 
och tjänstemän myllrade mellan hemmen och arbetsplatserna.

Malmö omvandlades till en industristad där de förbättrade sa
nitära förhållandena gav möjligheter för ett större födelseöver
skott. Befolkningen ökade radikalt vilket ställde ytterligare krav 
på utformningen av det urbana landskapet. Industrialiseringen 
under 1800- och 1900-talet fick återverkningar i stadens livsfor
mer, med en högre grad av mångfald av levnadssätt vilka ytterlig- 
gare omformade identitetsskapande och sociala relationer391. I 
Sverige och Malmö möttes industrialismens krav med modernis
men, folkhemmet och så småningom miljonprogrammet. Befolk
ningen flyttades ut till ”bostadsområden” medan innerstäderna 
”kontoriserades”. Rummet utformades utifrån transportlogistik 
och 1968 revs bebyggelsen i kv. Liljan mot Gråbrödersgatan i syf
te att göra plats åt en bred och bilanpassad gata. Bilismen blev 
styrande för stadsplaneringen. Gatan byggdes aldrig, men tomten 
kom att utgöra parkeringsplats i nästan 30 år. Perioden motsvaras 
av stadsdelens sociala ned- och uppgång där själva anledningen 
till undersökningen - bygget av nya bostadsrätter - avspeglar den 
senaste uppgången.

Dessvärre har nästan inga arkeologiska undersökningar av 
1500- till 1800-talet genomförts i de skånska städerna, varför det

Figur 110. »
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finns få jämförelsematerial för att följa dessa förändringar. Tidi
gare fördes ett resonemang om en ökad variation - såväl kvantita
tivt som kvalitativt - i den materiella kulturen, något som i viss 
mån styrktes av undersökningarna i kv. Liljan, men det är svårt 
att, än så länge, dra några växlar på detta. Stadsarkeologiska un
dersökningar av historisk tid har dock genomförts - och genom
förs - uppåt landet, varför vidare bearbetning får ställas i relation 
till svenskt material.

STADEN OCH CENTRALITETEN
Hur staden en gång formulerades som arkeologisk kunskapsob
jekt har präglat vår bild av densamma på ett sätt som närmast har 
dolt både dynamiken och variationerna392. Det gäller såväl städer 
och centralorters skiftande funktioner och status som deras utse
ende.

Vi får komma ihåg att städerna inte varit de enda uttrycken 
för det som vi vanligtvis definierat som urbana funktioner eller 
centraliteter under medeltid och tidigmodern tid. Urbaniteten har 
även haft nedslag av varierande omfattning i landskapet utanför 
de formella städerna. De senare skapades utifrån bestämda val 
och strategier under 1200-talet. Fiskala avgränsningar fanns dock 
tidigare. En speciell tomtskatt finns omtalad för danskt område 
redan i slutet av 1000-talet393. Det finns flera exempel på urbana 
funktioner utanför de formella städerna. Ett sådant är Motala vid 
Vättern som mot bakgrund av namnet och fornlämningarna i 
området sannolikt varit av central betydelse redan under järnål
dern394. Från 1200-talet och framåt finns tydliga tecken på cen
trala funktioner och att en viss särställning har präglat platsen i 
form av smide, fiske och vattenkraft. Flera av ortens tomter har 
bebotts av professionella hantverkare. Men det dröjde ända fram 
till 1800-talet innan orten blev stad i formell mening. Urbana in
slag av mer säsongsmässig karaktär eller reglerade till tidsbegrän
sade terminer har också utgjort ett inslag i landskapet. Markna
der har hållits utanför städerna på landsbygden både under för
historisk och historisk tid och i vissa fall lever de vidare än 
idag395.

Likväl är det den tätbebyggda staden som kommit att utgöra 
själva sinnebilden. Detta trots att, vad det förefaller, omfattande 
delar av stadslandskapet utgjorts av odlingar och trädgårdar. Od
lingen utgjorde uppenbarligen en väsentlig del av stadsbornas var
dagsliv396. En inventering av den moderna staden Maseru i Lesho- 
to i södra Afrika visade att inte bara hade 80 % av tomterna egna 
odlingar, avkastningen var dessutom minst fem gånger högre än

392 (Larsson 
2006a:35ff)
393 (DD 1:2 nr 21, 
jfr ovan)
394 (Lindeblad 
2002)

395 (Angiert 
2006a:250)
396 (Lindeblad 
2006; jfr Heimdahl 
2005)
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motsvarande ytor på landsbygden. Dessutom finns det fler träd 
inne i staden än utanför397.

Även om borgerskapet i hög grad format både det andliga och 
materiella livet återstår frågan om social skiktning inom staden 
att belysa. Som påpekats av Dag Lindström finns en överhängan
de risk för förenkling om vi enbart utgår från köpmän och hant
verkare398. Problemet är att arkeologiskt komma åt vem och vilka 
som rört sig i stadslandskapet; hur olika grupper syns i våra be
rättelser. Det är framför allt de redan kända som syns - i det 
ovanstående: aristokratin, kyrkans män och borgerskapet. Den 
sociala komplexiteten är fortfarande otydlig. Stadens historia 
handlar ju i mångt och mycket om ökade skillnader mellan grup
per. Invånarna i städerna har dagligen exponerats för denna soci
ala skillnad. Även de rikaste har stött på de fattigaste - vilket bör 
ha återverkat på de sociala praktikerna. Svårigheterna att belysa 
andra, ”underkommunicerade”, invånargrupper visar att den 
borgerliga gestaltningen av staden varit effektiv och ända in i dag 
präglar vår bild av den förindustriella staden. Stadslandskapet 
återspeglar även sociala och kulturella stereotypiseringar av kön. 
Trots detta har vi ofta förbisett landskapet som ett system av 
maktrelationer, vilka är ytterst viktiga för reproduktionen av ge
nusidentiteter399. Vi får försöka ta oss ur det socialt enögda och 
inte bara reproducera det manliga borgerskapets, aristokratins 
och frälsets betydelseproduktion. Här återstår mycket arbete.

I bokens avslutande kapitel har det försökts att, mycket över
siktligt, visa hur vår förståelse av den medeltida staden som både 
monument och socialt rum kan detaljeras i syfte att nå ökad kun
skap om varierande social och politisk organisation. Förklaring
arna till städernas skapande, liv och framgång får sökas på flera 
plan. De äldre förklaringarna - ekonomiska eller strukturellt-ad- 
ministrativa - behöver kompletteras med ett underifrånperspek- 
tiv. Förhoppningsvis kan ansatserna visa på möjligheterna i att 
även inom arkeologin försöka förstå och presentera staden som 
det levda, omtvistade, landskapet, ett landskap i vilket det inves
terats ekonomisk och politisk styrka och nödvändigt kulturellt 
kapital. Arkeologin kan lyfta fram hur dessa investeringar gjorts.

397 (Tannerfeldt Ambitionen att söka finna ”handlings- och betydelselandskapet”
1995:22) innebär också att undersöka hur de gjorda, rumsliga, investering-
398 (Lindström arna utmanats och ifrågasatts. Stadens landskap kan förstås som
2006:102) habitus eller miljöer, av handling, föreställningsvärld, erfarenhe-
399 (Feldmann & ter och engagemang400.
Svensson 2006:157) Som Gitte Hansen visat för Bergens del, kan variationerna i en
400 (Bender stads tidigaste utveckling beskrivas som en form av ”balansräk-
1993:248) ning” mellan gjorda investeringar ”uppifrån och ner” respektive
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”nedifrån och upp”. Anledningarna att investera i städer har va
rierat beroende på historiskt sammanhang men har gjorts till för
del för initiativtagaren401. Som diskuterades i inledningstexten är 
det frågan om man egentligen inte bör betrakta de investeringar 
som gjorts ”uppifrån” som medel snarare än mål402.

Det finns variationer i de investeringar som inledningsvis gjor
des i de tre exemplifierade städerna Lund, Trelleborg och Malmö. 
I Lund var målgemenskapen mellan ”uppe” och ”nere” sannolikt 
hög: den definierade platsen togs i anspråk för bebyggelse. Dock 
förefaller man till att början med varit något avvaktande och inte 
investerat vare sig i omfattande bebyggelse eller aktivitet. De görs 
först efter en generation eller två.

Trelleborg och Malmö skapas i en helt annan historisk situa
tion. Det finns dock skillnader dem emellan när det gäller inves
teringar ”nerifrån och upp”. I Trelleborg görs omgående investe
ringar i bebyggelse - som ansluter till en etablerad stadskultur, 
medan Malmö mera påminner om Lund två sekler tidigare. Den 
äldsta permanenta bebyggelsen (i kv. Liljan) ansluter mer till ett 
agrart byggnadsskick än ett urbant403. 1 det föregående argumen
terades för att det i Malmö fanns ett motstånd mot att investera 
ekonomiskt och symboliskt kapital för att förändra en plats som 
redan fungerade.

Skapandet av en urban livsform gick sakteliga i Skåne. Det var 
i Lund en fråga om generationer medan förloppet i Trelleborg och 
Malmö gått snabbt. Förklaringen till detta är till viss del krono
logiskt betingad. Stadshistoriska berättelser har ofta utgått från 
den borgerliga köpstaden, men Lund har inte kunnat skapas som 
”borgerlig stad” då denna ”aktör” inte fanns när staden utforma
des under 1100-talets inledning. Under 1200-talet var, till skill
nad från 900-talet, uppfattningen om staden mera allmän. Kris
tendomen är till exempel utpräglat urban i sin kosmologi och sitt 
bildspråk. Men idéer allena förändrar knappast strukturer, prak
tiker och materiell kultur i ett slag. Sannolikt har en betydande 
andel av de människor som tog de nya platserna i anspråk redan 
varit delaktiga i en urban kultur. Undersökningen i kv. Liljan i 
Malmö har visat att en stor del av dem som var aktiva på platsen 
under stadens äldsta skede kom från nordtyskt område. De har 
haft med sig egna uppsättningar av bruks- och hushållskeramik 
som skilt sig från det som i övrigt användes i Skåne vid tidpunk
ten404. Fyndsammansättningen i den äldsta bebyggelsefasen i kv. 
Flerkules 8 i Trelleborg skulle kunna tolkas som att det även här 
rört sig om en inflyttning från nordtyskt område. Dock återstår 
mera bearbetning av materialen innan detta kan ledas i närmare 
bevis.

401 (Hansen 
2005:228)
402 (Angiert m.fl., 
denna volym)
403 (Mårald 2006b)
404 (Brorsson 2006)
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405 (Hansen 
2000:12)

406 (Andrén 1985)
407 (Bradley 1993)
408 (Angiert 2006b; 
Becker 8c Anglert, 
denna volym).

För att bättre förstå urbaniseringsprocessen är det nödvändigt 
att betrakta staden som ett i första hand socialt fenomen som ska
pats och upprätthållits i samspelet mellan struktur och aktör405. 
Staden kan inte förklaras enbart som ett resultat av yttre faktorer 
eller någon historisk lagbundenhet. Man kan heller inte förklara 
den som resultatet av enskilda, aldrig så maktfullkomliga, indivi
ders beslut. Som framhållits har det urbana skapats genom olika 
beslut och överväganden på olika social nivå. Beslutens räckvidd 
har varit olika beroende på vilka resurser olika grupper haft. Är
kebiskopar, kungar och rådsmedlemmar har naturligtvis haft 
större resurser än slaktardrängar. Men det har varit konsekven
serna av alla typer av beslut (medvetna eller omedvetna) som for
mat staden. Att slaktavfall hanteras och placeras på särskilt sätt 
innehåller information om föreställningsvärldar i lika hög grad 
som överhetens lokalisering av platsen för staden.

I den avslutande delen har visats några exempel på hur den 
materiella kulturens - i det här fallet den byggda miljöns - varak
tighet utgjort en form av tröghet. Invånarna har fått förhålla sig 
till föregående generationers rum. Detta har återverkat på sättet 
att vara och uppfatta sig själv, genom att både utgöra en begräns
ning och stabilitet. Genom att verka i staden - och underkasta sig 
den - var man stadsbo.

Urbaniseringen har i Skandinavisk diskussion tolkats som del 
av en strategi i en, medveten eller omedveten, konstruktion av en 
feodal samhällsorganisation i vid betydelse406. Genom ett fortsatt 
studium av den rumsliga organisationen på makro- såväl som 
mikronivå kan säkerligen detta argument stärkas. Vad som kan 
antas är att Lund är skapat som ”monument” där både topografi 
och kontroll av kommunikation varit styrande för val av plats. 
Som påpekats av Richard Bradley är monument ofta anlagda på 
platser som redan besitter någon form av tillskriven mening407. 
Relationen till Uppåkra har varit uppmärksammad sedan länge. 
Placeringen kan alltså förstås som en kraftig markering, ett an
språk på att inskriva nya meningar i landskapet och manifestera 
ett nytt sätt att förstå och ordna världen. Lund är en omlokalise
ring inom ett befintligt centralområde, ett redan befolkat land
skap. Det samma gäller Malmö, Trelleborg och Ystad408.

Stadsgrundandet under 1200-talet har skett i en helt annan 
”logik”. De kommunikativa och merkantila lederna har spelat 
större roll. Andra grupper gjordes delaktiga. Landskapens bety
delse förändras sedan genom tid, exempelvis genom en förändring 
i maktbalansen mellan kyrkan, kungamakten och borgerskapet. 
För regionens yngsta städer - Eslöv, Flässleholm och Höganäs - 
har andra styrkeförhållanden spelat in.
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Skapandet av en urban mentalitet har alltså varit av avgöran
de betydelse. När städerna (av olika anledningar) grundlädes gavs 
ett ramverk att fylla med rumslig-social mening. I princip skulle 
ju en tomt kunna disponeras och bebyggas hur som helst. Det har 
det uppenbarligen inte gjorts. I stället har det skapats ganska om
fattande likheter i handlande och utformning. Drivkrafterna till 
detta har varierat. Rent praktiskt har förtätningen ändrat män
niskors handlande. Man har också frivilligt ”underkastat” sig 
kollektivet för det man ansett sig ha att vinna.

Invånarnas gestaltning av staden blev framgångsrik genom att 
stadsbornas egen definition och avgränsning format vår uppfatt
ning om städerna. Historievetenskaperna har tillskrivit städerna 
just de betydelser som deras borgerskap ville framhäva.

I avslutningskapitlet har främst situationen under medeltiden 
kortfattat diskuterats, men en arkeologisk analys av staden som 
politiskt rum har ingen hitre tidsgräns. Detta är särskilt påtagligt 
inom exploateringsarkeologin, då undersökningarna föranleds av 
omskapning av stadsrummet. Variationer i exploateringstrycket i 
staden är ytterst tydliga uttryck för den skiftande balansen mel
lan politisk och ekonomisk makt i vår samtid och vilket värde 
dess historia tillskrivs i den framtida planeringen.
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LUND, YSTAD, TRELLEBORG OCH MALMÖ är städer som utgör j
centraliteter i Skåne. Idag tar vi dem kanske för givna, men hur 
kommer det sig att de ligger där de gör och hur skapades de en gång ;!
i tiden? !

Städernas förutsättningar skapades långt före det att de grundlädes. 
Tomtindelning i Bjärredstrakten under 700-talet, en tidig kristenhet i 
Dagstorp runt 1000 och olika anspråk på herravälde utgör väsentliga 
pusselbitar för medeltidens stadsgrundanden. j

I i
o \ \En stad skapas dock inte genom ett enda beslut: det är invånarna 

som formar såväl dess utseende som stadsliv. å
!

Den här boken handlar om hur människor skapat, återanvänt
och omformat mening och betydelse i landskapet och 1 i i
varför det skapats centrala platser. ■ j
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