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FORORD
Malmö stad växer långt ut i det som för inte allt för länge sedan var bördig 
åkermark. Landskapet runt Öresund började odlas upp av de människor 
som under stenåldern blev de första jordbrukarna. Det var för ungefär 6000 
år sedan. Sedan dess har det legat bondgårdar och byar på olika platser runt, 
det som först långt senare blev, staden Malmö.

Spåren efter alla dessa gårdar - och dess invånare - ligger idag dolda i 
marken, men i takt med att staden växer har det gjorts många och stora ar
keologiska undersökningar. Så var även fallet när det skulle byggas nya bo
städer i Malmös östra utkant, i ett område där det tidigare fanns blomster
odlingar - Gyllins trädgårdar.

Det var arkeologer från Malmö Museer och Riksantikvarieämbetets kon
tor i Lund som arbetade tillsammans med undersökningen, bearbetningen 
och den här boken. I boken valde de att, ur ett rikt fyndmaterial, sätta ljuset 
på en av de perioder i förhistorien som nog kan sägas vara minst allmänt 
känd, nämligen den del av vår järnålder som var samtida med Romarriket. 
Med utgångspunkt i de undersökningar som gjorts runt Malmö visar de 
några av de förändringar som ägde rum vid den här tiden och som på ett 
eller annat sätt var resultaten av direkt och indirekt kontakt med Romar
riket.

Arbetet med boken har varit en resa. Till att börja med arbetade arkeo
logerna tematiskt där texterna sedan under resans gång arbetats ihop till en 
samlad framställning.

Boken handlar alltså om ett avgränsat urval av allt det som hittades vid 
undersökningen. För den som är intresserad av att veta mera om allt som 
kom fram vid Gyllins trädgårdar kan den arkeologiska rapporten laddas 
ned som en pdf-fil från Internet på adressen: www.arkeologiuv.se/publika- 
tioner/rapporter/syd/2007/rs2007_31.pdf och en CD med än mer omfattan
de material kan beställas från Malmö Museer: arkeologi@malmo.se.

Ett varmt tack riktas till arkeologerna som genom den sedvanliga kom
binationen av professionalitet, tålamod och entusiasm skapade undersök
ningen och boken. En del av dem skymtar på vinjettbilderna från undersök
ningen.

Stefan Larsson
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I SKUGGAN 
AV ROM

T
rots att Skandinavien aldrig invaderades och införlivades i 
det romerska imperiet kom den romerska närvaron i nord
västra Europa att på ett avgörande sätt påverka samhällena 
i norr.1 De folk som levde utanför romarriket var tvungna 
att förhålla sig till det romerska inflytandet och ta ställning 
till sådant som kunde upplevas som både ett hot mot traditionerna, 
och som en möjlighet att kunna bli delaktig i nya sammanhang.

Mötet med den romerska traditionen blev början på en omfattan
de förändring av de sydskandinaviska samhällena, vilka redan tusen 
år före kristendomens införande drogs in i och blev en del av den all
männa kulturella och politiska utvecklingen i nordvästra Europa.

Det var inte i första hand stadskulturen kring Medelhavet, utan de 
sedvänjor och traditioner som utvecklats i anslutning till de romers
ka gränsbefästningarna i dagens Nordtyskland och Holland, som de 
germanska folken i Skandinavien kom i kontakt med. Arkeologer har 
funnit stora mängder romerska föremål i Skandinavien.

De romerska föremålen i Skandinavien är dock inte jämnt förde
lade. I vissa områden finns många, medan de är få i andra.2 Romerska 
föremål är vanliga på Jylland, de danska öarna, södra Norge samt 
på Öland och Gotland, medan de är mindre vanliga i Skåne, Hal
land och Blekinge. Eftersom Själland och Skåne låg ungefär lika långt
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Bild 1. Tidslinjen visar arkeologernas indelning av förhistorien. De 
perioder som den här boken handlar om är markerade med fet stil.

från romarriket är det svårt att förklara föremålens ojämna spridning 
enbart med avståndet till den romerska gränsen.

En trolig förklaring till den ojämna spridningen av romerska före
mål är att människor i olika bygder utvecklade skilda strategier för 
att bemöta inflytandet i form av romerska föremål, vanor och tradi
tioner.

En strategi var att bejaka kontakterna med romarriket genom att 
knyta personliga band. Till exempel förekom det att män från Skan
dinavien reste till de romerska gränstrakterna och tog värvning i den 
romerska armén. Efter avslutad tjänst återvände de hem med nya 
idéer och kunskaper om allt ifrån jordbruk till stridsteknik. Med sig 
hade de romerska föremål som bekräftade deras identitet som Roms 
förbundna.31 samhällen som värderade det romerska blev sådana fö
remål statusobjekt.

En annan strategi var att förhålla sig avvaktande till det nya och 
inte upprätthålla några aktiva kontakter med romarriket. Istället un
derströks och utvecklades de lokala traditionerna. Givetvis innebar 
inte detta att man förblev opåverkad. Valet var i lika hög grad ett re
sultat av kulturmötet.

Att ta till sig eller förkasta romerska föremål, innovationer och 
idéer var inte bara ett ställningstagande för eller emot Rom, utan in
gick i ett politiskt spel på hemmaplan där olika hövdingedömen mar
kerade sina egna identiteter. Hövdingadömena var ömsom förbundna 
med varandra och ömsom invecklade i strider. Det fanns behov både
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Bild 2. Dagens Malmö med de områden som nämns i boken.

9



10



av att markera gentemot varandra, och att emellanåt understryka ge
mensamma värden. I detta politiska spel använde man sig av den 
materiella kulturen i form av byggnadsskick, hantverkstraditioner, 
smycken, vapen och romerska föremål för att uttrycka och under
stryka identiteter. Olika föremål valdes ut för att markera särart gen
temot angränsande folk.

I den här boken visar vi, med utgångspunkt i några arkeologiska 
undersökningar runt Malmö, hur samhället förändrades under den 
äldre järnåldern, närmare bestämt under de perioder som arkeologer
na kallar för förromersk järnålder och romersk järnålder. De sträckte 
sig från ungefär 500 f.Kr. till 400 e.Kr. (bild 1). Vi tar avstamp i de 
omfattande arkeologiska undersökningar som under senare år gjorts 
i och omkring Hyllie samt vid Toftanäs och Gyllins Trädgård, i de 
södra respektive östra delarna av dagens Malmö (bild 2).

Under århundradena kring Kristi födelse förändrades livet för 
människorna i Malmöområdet, genom att de på samma gång tog åt 
sig nyheter från den romerska kulturen och knöt an till lokala tradi
tioner. Det var i mötet mellan nya idéer och gamla erfarenheter som 
det skapades nya betydelser och nya uttryck.

Gamla ideal ersattes av nya, där allianser, militära ambitioner och 
en aristokratisk livsstil blev allt viktigare för samhällenas toppskikt. 
I spåren av elitens sociala ambitioner följde en utveckling inom hant
verket, där framför allt metallhantverket fick ett uppsving i takt med 
att efterfrågan ökade på olika smycken, dräktspännen och vapen. 
Detta var föremål som användes för att visa upp bärarens sociala sta
tus och militära rang.

Vi har tagit fasta på några delar i järnålderns samhälle som vi me
nar tydliggör olika strategier att förhålla sig till ”skuggan från Rom”. 
Det handlar om bebyggelsens förändring, hur man ordnade boendet 
och det dagliga livet samt hur man förhöll sig till äldre traditioner i 
form av gravmonument. Vidare presenterar vi, med utgångspunkt i 
en verkstad som undersöktes vid Gyllins Trädgård, hur metallhant
verket förändrades genom en kombination av gamla traditioner och 
nya material. Slutligen visar vi hur samhällena i allt högre grad blev 
militariserade efterhand som kontakterna med det romerska samhäl
let och den romerska armén ökade.
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ROMARE OCH 
GERMANER

F
ör att sätta de arkeologiska lämningarna från tiden kring vår 
tideräknings början i ett större sammanhang måste vi göra 
en kort tillbakablick på Roms framväxt som stormakt.

Grunden för det romerska riket lades redan i början av 
vår järnålder, under slutet av 500- och början av 400-talet 

f.Kr (jfr bild 1). Genom upprepade strider med grannfolken på den 
italienska halvön vidgade Rom sitt territorium. Från och med mitten 
av 300-talet f.Kr. expanderade romarna militärt även utanför Italien. 
Under 200- och 100-talet f.Kr. lyckades de successivt erövra allt stör
re landområden kring Medelhavet, från den Iberiska halvön i väster 
till Balkan och Mindre Asien i öster. Efter det andra puniska kriget 
mot Karthago (218-201 f.Kr.) stod Rom som oomstridd härskare 
över västra Medelhavsområdet.4 (bild 3)

Under det sista århundradet före Kristi födelse skakades det ro
merska riket av olika kriser, samtidigt som den politiska makten allt
mer kom i händerna på några få personer vilka styrde i kraft av mili
tär prestige och ekonomisk ställning.5

Ar 58 f.Kr. inledde Julius Caesar ett fälttåg för att erövra Gallien i 
nuvarande Frankrike. Det varade i nästan tio år. En av orsakerna till 
kriget var, enligt Caesar själv, att skydda Roms bundsförvanter mot 
fientliga folk från norr. I sina rapporter om hur kriget fortskred näm
ner han flera gånger folken cimbrer (från Jylland) och teutoner (från 
Elolstein) som några generationer tidigare hade hotat Rom.6 13



Bild 3. Romarrikets utbredning när det varsom störst, i början av 
200-talet e.Kr. De röda linjerna visar romerska gränsbefästningar.
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Historikerna menar att det var romarnas oro för nya angrepp av 
folk från norr som låg bakom den romerska expansionspolitiken i 
norra Europa. Ett av syftena var att skapa buffertzoner som skulle 
skydda mot nya invasioner.7

I och med Caesars erövring av Gallien år 50 f.Kr. kom floden Rhen 
att utgöra Roms gräns mot nordväst. Först omkring femtio år senare, 
under kejsar Augustus styre, hade romarna befäst landvinningarna 
helt, varefter den vidare utvidgningen norrut kunde fortsätta.8 Under 
år 4 och 5 e.Kr. genomförde romarna flera krigståg för att få kontroll 
över de områden mellan Rhen och Elbe som befolkades av olika ger
manska stammar.9 Fälttågen var framgångsrika och i slutet av år 5 
e.Kr. bedömde kejsar Augustus att området - och dess invånare - var 
redo att införlivas som ny provins i det romerska imperiet.10

Roms planer fick dock ett tvärt slut år 9 e.Kr., då den romerska 
hären lurades in i ett bakhåll och led ett förödande nederlag. Kata
strofen vid Kalkriese i Teutoburgerskogen, nära dagens Osnabrück, 
satte stopp för nya erövringar (bild 4, sid. 18). Kejsar Augustus beslöt 
istället att förstärka Rhengränsen med fler militära baser - Limes. 
Rhen blev inte bara en politisk utan också kulturell gräns för den 
romerska världen, under de följande fyrahundra år som romarriket 
fortsatte att existera."

Romarnas bild av Germanien
De områden som låg utanför det romerska imperiet i norr kallades av 
romarna för Germania Libera - det fria Germanien.12 Vad invånarna 
själva kallade sina länder vet vi inte. En av de äldsta beskrivningar
na av germanerna finner man i Caesars beskrivningar av fälttågen i 
Gallien, Commentarii de bello Gallica, eftersom han även stred mot 
olika germanska stammar i områdena nära Rhen. Om dessa folk be
rättar han följande:

De ... vill förhindra, att de vänjer sig vid bofasta odlingar och 
överger sin lust till krigarlivet för lantbruket; man vill undvika, att 
de grips av lust att förvärva vidsträckta ägor och att de mäktigare
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tränger undan de fattigare från deras jordinnehav; man vill hin
dra, att de bygger sina hus alltför solitt för att skydda sig mot 
köld och hetta; man vill förhindra uppkomsten av penningbegär, 
något som alltid leder till partibildningar och stridigheter; man 
vill hälla det obesuttna folket i förnöjsamhet, då envar ser, att 
hans egendomar är fullt likställda med de mäktigastes.13

Det var, enligt Caesar, det hårda livet, men också gemenskapen och 
solidariteten människorna emellan, som gjorde dem till framgångs
rika krigare.14 Caesars beskrivning av germanernas samhällen som 
jämställt och egendomslöst, ska inte läsas okritiskt. Beskrivningen 
var snarare ett sätt att på hemmaplan förklara romarnas många ne
derlag mot germanerna.

Germanerna intresserar sig inte för åkerbruk utan livnär sig hu
vudsakligen pä mjölk, ost och kött. Sålunda äger ingen någon 
bestämd jordlott ...utan de folkvalda ämbetsmännen och höv
dingarna tilldelar för ett år i sänder efter eget gottfinnande de 
olika släkterna ...ett stycke åkerjord av lämpligt omfång ...och 
efter ett års förlopp tvingar de dem att flytta till annan plats.

Arkeologin har visat att de germanska samhällena var betydligt mer 
komplexa socialt, politiskt och ekonomiskt än vad Caesar lät påski
na.15 Ekonomin baserades vid tiden omkring Kristi födelse på åker
bruk och boskapsskötsel. Traditionen att flytta gårdar och åkrar med 
återkommande intervall känner vi väl till utifrån arkeologiska un
dersökningar. Det finns dock ingenting som tyder på att man flyttade 
varje år. Flyttningarna gjordes med längre intervall, antagligen i sam
band med generationsskiften.

En annan samtida källa om germanerna är den romerske skriftstäl
laren Cornelius Tacitus arbete om Germaniens historia och geografi. 
Boken, ofta kallad Germania, skrevs i slutet av det första århundradet 
efter Kristus. Enligt Tacitus var germanerna indelade i större och min
dre stammar. Tacitus namnger flera av dem och anger deras geografiska 
hemvist. Den sydskandinaviska halvön, som romarna trodde var en ö, 
ska ha befolkats av svionerna (jämför bild 4).16
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Av Tacitus beskrivningar får vi veta att germanerna valde sina le
dare igenom en folkförsamling. Ledarna valdes utifrån börd och per
sonliga kvalifikationer. De hade bland annat ansvaret för rättsskip
ningen både lokalt och inom större områden.17

I motsats till Caesar besökte Tacitus aldrig germanernas områden. 
Han hämtade sina upplysningar ur äldre skrifter och från soldater 
och andra som hade varit där. Vi känner inte till motiven för Tacitus 
intresse för Germanien. Ett av syftena kan ha varit att stödja kejsar 
Trajanus defensiva politik gentemot germanerna. Boken hade sanno
likt även andra syften, som att framhäva dygderna hos de ”ofördär
vade” stammarna i norr som ett slags motbild till vad Tacitus uppfat
tade som romarnas omoraliska leverne.18

Tacitus bild av germanerna har drag av exotism, som kan jämföras 
med västvärldens beskrivning och uppfattning av Orienten i modern 
tid.19 På samma sätt som idén om Orienten uppfunnits i Västvärlden, 
skapade romarna germanerna som ett namn för alla folk i norr.

Med undantag för det befästa Limes var romerska rikets gränser 
genomsläppliga, varför man behövde andra strategier för att behålla 
kontrollen. Att utmåla dem på andra sidan gränsen som annorlunda 
var ett sätt att understryka att imperiets gräns inte var dragen mel
lan jämlikar. Genom att framställa Germanerna - som inte var någon 
enhetlig grupp - som ”barbarer” kunde romarna själva framstå som 
”civiliserade” och ge intryck av att gränsen markerade en skiljelinje 
mellan ”ordning” och ”kaos”.20

Forskarnas uppfattning om hur trovärdig Germania egentligen är 
har varierat. Medan vissa uppgifter har kunnat bekräftas, motsägs 
andra av arkeologiska undersökningar.21 Det finns - trots de källkri
tiska problemen - skäl att återkomma till Tacitus bok.

Möten mellan traditioner
Det finns inga skriftliga källor som berättar om eventuella möten mel
lan romare och germaner i Skandinavien. Däremot vet vi utifrån be
varade skrifter att romarna inte bara hade täta utbyten med olika ger
manska folk, utan även färdades upp i våra trakter. Kejsar Augustus
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Bild 4. Ar 5 e.Kr. skickade kejsar Augustus en expedition för att utforska 
cimbrernas land och bana väg för vidare expansion norrut. Romarnas 
nederlag i slaget vid Kalkriese 9 e.Kr. satte emellertid stopp för planer

na. Floden Rhen kom att utgöra Romarrikets gräns mot nordväst.
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berättar i sina memoarer om hur styvsonen Tiberius ledde en styrka 
från Rhens mynning till cimbrernas land år 5 e.Kr.22

Det finns inga nedteckningar från expeditionen som berättar hur 
långt norrut man färdades. Men Plinius d.ä. (död 79 e.Kr.) namnger i 
boken Naturalis Historia, en rad öar och kuststräckningar som tyder 
på att expeditionen tog sig upp via Elbe, längs den jylländska väst
kusten och in i Skagerack och Kattegatt.23 (bild 4)

Längs de danska kusterna finns gravar från den här tiden som har 
exklusiva romerska föremål, vilka kan ha varit diplomatiska gåvor 
till lokala ledare.24 Tacitus berättar att det var en allmän sedvänja 
bland germanerna att ge gåvor:

Det är sed bland samhällena, att man frivilligt och varje hushåll 
för sig lämnar boskap eller spannmål åt sina hövdingar, bidrag 
som dessa mottaga som hedersgåvor... De känna särskild glädje 
över gåvor frän närboende folk, gåvor som skickas inte bara av 
enskilda utan även å samhällenas vägnar, såsom utsökta häs
tar, ståtliga vapen, blanka hjälm- och hästsmycken, halskedjor; 
också pengar ha vi numera lärt dem att mottaga.25

Denna tradition bland germanerna att ge och ta emot gåvor utnyttja
des sannolikt av romarna för att knyta diplomatiska förbindelser och 
göra ledarna vänligt sinnade mot Rom. Efter nederlaget vid Kalkriese 
år 9 företogs flera romerska expeditioner in i germanskt område. Syf
tet var dels diplomatiskt, att knyta till sig grupper bortom imperiets 
gräns för att se till att de inte var fientliga, dels att straffa germanerna. 
Teorier har framlagts om att germanska eliter, och deras följen, kan 
ha assisterat romarna i deras straffexpeditioner och att de romerska 
föremål som påträffats i danska gravar kan ha utgjort betalning för 
utförda tjänster.26

Medan arkeologerna under 1800-talet tolkade skandinaviska fynd 
av romerska lyxartiklar som bevis för direkta handelsförbindelser be
traktar vi idag dessa föremål som delar av ett mera komplicerat utby
te av både varor och idéer. Många av de lyxföremål av brons och glas 
som hittats i gravar kom antagligen hit som diplomatiska gåvor eller 
som delar av krigsbyten. Det är först under 200- och 300-talet e.Kr.,

19



Bild 5. Denna romerska servis hittades på 1870-talet i en grav vid Öre- 
mölla i Skåne. Servisen består av en bronskittel, en vinskopa med tillhö

rande sil, två glasbägare samt en låg keramikskål.
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när romerska föremål tycks bli vanligare, som man möjligen kan tala 
om mer direkta handelskontakter.27

Hur föremålen än kom till våra breddgrader visar de indirekt på 
spridningen av kunskap om romersk kultur, i synnerhet bland de väl
bärgade. En sak som tycks ha varit särskilt eftertraktad var romerska 
dryckesserviser (bild 5).

Bland de romerska föremålen finns även smycken, som pärlor och 
fingerringar, samt mynt och statyetter av brons och silver. De sist
nämnda hittas ibland som skrot, vilket använts som råmaterial för 
tillverkning av egna smycken.

Vad som transporterades från Skandinavien till romerskt område 
är svårare att belägga. Att vissa germanska lånord tagits in i latinet, 
som exempelvis bärnsten, skinn, såpa och gås, ger vissa ledtrådar. 
Andra produkter som det sannolikt har funnits god avsättning för 
var spannmål, läder och ull. Detta var i synnerhet efterfrågat i pro
vinserna, där romarna hade stora militära trupper som behövde mat 
och utrustning.28

Arkeologernas förståelse av de förändringar som inleddes i södra 
Skandinavien under århundradena omkring Kristi födelse har änd
rats över tiden. Medan förståelsen tidigare utgick från gravar och 
offerfynd, kan vi idag, tack vare stora undersökningar av boplatser, 
även diskutera utifrån bebyggelsen. Detta har tydliggjort att den äldre 
järnålderns samhällen var komplexa. Fram tonar bilden av samhällen 
som gick från en enkel mot en skiktad och hierarkisk social organi
sation. Förändringarna syns som ökade skillnader i rikedom, både i 
gravar och på boplatser.29 En av drivkrafterna till att det skapades nya 
ekonomiska och sociala eliter i de sydskandinaviska samhällena ska 
sökas i mötena med den romerska kultursfären.

Kontakterna mellan germaner och romare handlade inte bara om 
föremål utan innebar också ett utbyte av idéer och kunskaper. Romar
nas kunnande om alltifrån krigföring och politiskt ledarskap, till tek
niska landvinningar inom jordbruk, hantverk och vardagsliv, väckte 
säkert intresse. Både skriftliga och arkeologiska källor visar dock att 
nymodigheterna inte togs upp hur som helst i de germanska samhälle
na. Vad man valde att ta till sig i den egna kulturen var beroende på lo
kala behov och traditioner, liksom ambitioner hos de ledande släkter
na där kontakter, nätverk och allianser fick en allt ökad betydelse.30
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MÖTEN MED 
DET FÖRFLUTNA

D
en här boken handlar till stora delar om möten mellan 
traditioner - den romerska och germanska. Men även frå
gan om hur människor under järnåldern bemötte spåren 
av kulturer från det förflutna är väsentlig. Det är också en 
form av kulturmöte: människors möte med det förflutna. 
Vi vänder nu blicken från det romerska för att se hur de äldre, lo
kala, gravläggningstraditionerna förändrades.

Kulturlandskapet präglas av hur människor under århundraden 
och årtusenden format och brukat sina omgivningar. Varje genera
tion skapar bygder utifrån sina levnadsförhållanden och landskapens 
förutsättningar. Människor tar ställning till om bosättningar skall 
fortsätta som tidigare eller inte, och vilka gravplatser som skall åter- 
brukas, överges eller skapas. Samhällen ärver och omgestaltar kultur
landskap i ett ändlöst förlopp (bild 6).

Under alla tider har det funnits platser som återanvänts. De har ut
gjort, och utgör, en förankring i det förflutna och i äldre traditioner. 
De är platser där gemensamma minnen skapas, där berättelser och le
gender traderas och omformuleras av varje samhälle, i sin tid. Grav
platser och monument är exempel på sådana lokaler. De är byggda för 
att synliggöra sådana platser i landskapet som ansetts vara viktiga.31

Monumentala gravar, som dösar och gånggrifter från början och 
mitten av bondestenåldern, samt bronsåldershögar, visar ännu idag
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Bild 6. Några områden runt Malmö med bebyggelse mellan början av 
yngre bronsålder och slutet av romersk järnålder, ungefär 1800 f.Kr. och 

400 e.Kr. Gravfältet vid Kristineberg diskuteras på sid. 32.
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konturerna av forntidens olika landskap. Det gjorde de även under 
järnåldern och de som levde då kunde välja att knyta an till, eller att 
ta avstånd från, de här äldre monumenten.

Vad som i varje tid väljs att återanvändas visar vad man ville för
knippas med. Att återanvända forntida gravmonument var en strate
gi för att visa anspråk på ett område, att man hörde hemma där och 
ingick i en äldre tradition. Det skapades ett slags knutpunkter för tid 
och rum. På liknande sätt har rätten till land hävdats genom att an
lägga sina egna gravar, utan anknytning till äldre. Genom att studera 
i vilken mån man under järnåldern återanvänt äldre gravplatser, el
ler skapat nya, kan vi få en bild av olika förhållningssätt till det för
flutna.

Tanken om det förflutnas landskap
Även om gravplatser och monument återanvändes under långa ti
der, övergavs de av olika skäl förr eller senare. Det finns skillnader i 
vilka äldre gravmonument som människorna i Malmöområdet åter
använde under den äldre järnåldern. Det tycks till exempel inte som 
om de stenkammargravar, dösar, som uppfördes i början av bonde
stenåldern, (runt 3400 f.Kr.), användes. Det innebar inte att områden 
med gravplatser och monument från stenåldern helt undveks. Sådana 
monument respekterades när gårdar anlades under bronsåldern och 
den äldsta järnåldern (bild 7). Däremot skapade invånarna sina egna, 
nya gravplatser.

Under den äldsta bronsåldern, tiden 1800 till 1500 f.Kr., gav man 
gravarna en allt mer monumental utformning. De byggdes större och 
på iögonfallande platser i landskapet.

I Malmöområdet finns flera bronsåldershögar längs Järavallen vid 
Öresund. Alltsedan vallen bildades, som ett resultat av förändringar 
i havsnivån, har upphöjningen varit ett landmärke i det flacka kust
landskapet. Det finns en skillnad i placeringen mellan monumen
ten från stenåldern respektive bronsåldershögarna. De förra anla
des strax innanför Järavallen på små förhöjningar nära våtmarker. 
Bronsålderns gravhögar anlades däremot i tre stråk; ett i väster, längs
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kusten, på Järavallen, ett andra stråk i nordväst-sydöst bland annat 
över Svågertorp, samt ett längs den så kallade ” bronsålders vägen ” 
på höjderna vid Sallerup, Fosie och Lockarp.32 Monumenten här är 
dock mindre än de dominanta högarna två kilometer västerut (bild 
7). ”Bronsåldersvägen” kallas så just för att det ligger ett stråk av 
gravhögar från Trelleborg och norrut, upp mot dagens Kävlinge.

Gravhögarna är monument som formades genom återbruk under 
många sekler. Högarna kan successivt ha byggts på vid nya gravsätt
ningar. Att göra en hög mer synlig än de andra var dessutom ett sätt 
att framhäva en viss släkt. I varje område med bronsåldershögar finns 
alltid en som är påtagligt större än övriga.33

Gamla sedvänjor och nya tider
I början av järnåldern fortsatte man att använda gravplatser och 
monument som uppförts under bronsåldern. Gravskicket bestod av 
kremeringar. Stoftet efter de döda samlades ihop från gravbålen och 
lades i urnor eller andra behållare, som placerades i nyanlagda gra
var eller i äldre gravmonument. I omkring 1200 år eller motsvaran
de omkring 50 generationer dominerade sedvänjan att bränna de 
döda.

De gamla traditionerna förändrades dock vid tiden kring Kristi fö
delse. Anknytningen till bronsålderns monument blev mindre tydlig 
samtidigt som såväl gravseder som valet av gravplatser förändrades. 
Inspirerade av traditioner på kontinenten började man vid den här ti
den med jordbegravningar. Den gamla sedvänjan att kremera de döda 
upphörde dock inte, utan under flera hundra år fanns de båda tradi
tionerna sida vid sida.

Denna kombination av gammalt och nytt är också märkbar i pla
ceringen av gravar i landskapet. Man återbrukade gamla gravplatser 
samtidigt som man anlade nya i andra lägen i landskapet.

Bakom detta förhållande kan vi ana hur olika sociala grupper mer 
aktivt än tidigare använde sig av det förflutna för att framhäva eller 
förneka olika förhållanden. Sociala och ekonomiska rättigheter och 
anspråk knutna till mark och vatten markerades genom gravar på
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— Yngre bronsålder
— Förromersk jarnalder 
□ Långhög
♦ Dös
• Bronsåldershög

25 m.ö.h.
Havsytan

Vät- och ängsmark

Figur 7. Områden runt Malmö med bebyggelse under yngre bronsålder 
och förromersk järnålder samt äldre gravmonument från stenålder och

bronsålder.
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nya platser eller genom att man ”möblerade om” i gamla monument 
och ersatte äldre begravningar med nya. Det förekom också att rät
ten till en plats hävdades genom att använda samma gravplatser som 
redan använts i generationer.

I det följande ska vi titta närmare på några gravars placering i 
Malmötrakten under århundradena efter Kristi födelse. Avsikten är 
att visa hur människor i den här brytningstiden aktivt förändrade 
de minnen och traditioner som var knutna till gravplatserna, för att 
uppnå bestämda syften.

Att begravas hemmavid
Någon gång under 200-talet begravdes en kvinna och en man i Hyl
lie. De lades i en flack jordhög som existerat så länge någon kunde 
minnas.34 Högen var belägen på en liten kulle och de närmaste husen 
låg endast 200 m bort (jfr bild 33 på sid. 62).

På kullen fanns också spåren efter gravar från den senare delen 
av stenåldern (bild 8). Människorna respekterade dessa äldre gra
var, men återbrukade dem inte. Högen hade en form som skilde sig 
från stenålderns gravar. Det var visserligen ingen monumental hög 
liknande dem från bronsåldern, den var endast omkring fem meter i 
diameter. Högen hade anlagts under den äldsta delen av järnåldern, 
omkring 700 år tidigare. Det är troligt att det var knutet historier och 
berättelser till denna grav - kanske tänkte man sig att den familj som 
för länge sedan grundat byn låg begravd i högen.

När kvinnan och mannen begravdes placerades deras obrända 
kroppar i varsin grop inuti den gamla gravhögen. Kvinnan lades i 
mitten och mannen intill henne. Vid begravningarna fann man rester 
av äldre kremeringar i form av bitar av brända ben som togs tillvara 
och lades jämte mannen och kvinnan.35 Kvinnan, som vid dödstill- 
fället var omkring tjugo år gammal, kom från en familj med sociala 
ambitioner, att döma av hennes klädesdräkt och smycken. Dräkten 
hade två fibulor - spännen - av järn. På sin vänstra hand hade hon 
två ringar av brons och kring halsen ett halsband med två glaspärlor 
(bild 9). I mannens grav påträffades däremot inga gravgåvor.
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Om de båda personerna begravts samtidigt eller vid två olika till
fällen går inte att avgöra, men deras placering jämte varandra i hö
gen talar för ett samband - kanske var de man och hustru. Genom 
gravläggningen av mannen och kvinnan i den äldre graven skapades 
en anknytning mellan en viss familj och den gamla högen på kullen. 
Detta var ingen tillfällighet, utan ett medvetet val som underströk 
sambandet mellan de avlidna, deras släkt och byns historia.

Ett likartat förhållande kan också anas i Lockarp (se bild 12) där 
arkeologer undersökt ett omfattande område med hus från århund
radena kring Kristi födelse. De flesta av gårdarna saknade närbeläg
na gravar, men på två platser fanns dock gravar som hade en tydlig 
koppling till hus. Husen hade uppförts på en tidigare obebyggd plats. 
I det ena fallet är det tre brandgravar som anlagts med visst intervall 
- kanske en per generation.361 det andra fallet är det två skelettgravar 
som troligen anlagts samtidigt.37 Det förefaller som att man i de här 
fallen, då ny mark tagits i anspråk för bebyggelse, haft behov av att 
markera rätten till platsen med hjälp av gravar.

Under de senaste 30 åren har det undersökts hundratals hus från 
tiden kring Kristi födelse i Malmötrakten.38 Mängden hus motsvaras 
inte av antalet gravar. De få gravar arkeologerna hittat ligger ensam
ma eller i grupper om två till fyra stycken. Det är därför troligt att de 
som trots allt begravdes i anslutning till gårdarna var personer med 
speciell social status eller tillhörde familjer som gjorde anspråk på 
att vara ledare eller företrädare för en gård eller en större bygemen
skap.

Strategier under romersk järnålder
Det är svårt att se några tydliga mönster i var och hur de döda be
gravdes under romersk järnålder (bild 10). Variation är det domine
rande intrycket, vilket till exempel kommer till uttryck i att de döda 
dels kunde begravas obrända och dels kremeras. De båda gravskicken 
tycks därför inte uttrycka någon bygdeidentitet. Det är däremot 
ovanligt att jordbegravningar och brandgravar påträffas inom sam
ma gravplats. Även om det finns undantag så är det påfallande ofta
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\ Skelettgrav från 
j äldre romersk järnålder Brandgrav

Ränna

i Brandgrav \. j
\ I /

Skelettgrav från Stenåldern 
Gravhög från Förromersk Järnålder 
Skelettgrav från Yngre Romersk Järnålder

Bild 8. Gravplatsen vid Hyllie hade återbrukats vid flera tillfällen. Under 
yngre romersk järnålder begravdes en man och en kvinna i en äldre 

gravhög, som i sin tur var anlagd över gravar från stenåldern.
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Bild 9. Den dödo kvinnan i graven vid Hyllie bar 
fortfarande två fingerringar av brons.

som gravarna på en viss plats är antingen skelettgravar eller brand
gravar. Förhållandet i Lockarp, som nämndes ovan, är tydligt i detta 
avseende. I det ena fallet har man begravt de döda obrända medan 
man i det andra fallet har kremerat dem. Gårdarna ingick i samma by 
och de som bodde här har säkert delat många grundläggande värde
ringar, men valet att begrava sina döda obrända eller kremerade har 
skilt sig åt.39

Samma variation finns också i hur gravarna placerades i landska
pet. Bakom de skiftande placeringarna anar vi olika slags sociala stra
tegier, där placeringen lyfte fram och underströk olika aspekter av 
den lokala historien.

Århundradena efter Kristi födelse var en brytningstid. Under så
dana perioder är det vanligt att man använder historien för att legiti
mera en ny ordning. Gravarna i Malmötrakten kan i detta avseende
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delas in i två grupper. Det finns dels gravar som på ett tydligt sätt 
anknyter till äldre platser och traditioner, dels gravar som anlagts på 
nya platser i landskapet.

Ett exempel på det första förhållandet är Kristineberg, utanför 
Oxie (bild 6). Här anlades gravar kontinuerligt från äldre bronsål
dern omkring 1500 f.Kr. och fram till 300-talet, en period på om
kring 1500 år. Traditionsbundenheten kommer här också till uttryck 
i att man håller kvar vid sedvänjan att kremera de döda även när ske
lettgravskicket blev vanligt på andra platser i trakten under århund
radena efter Kristi födelse (se nedan).

Ett exempel på det andra förhållandet är gravarna i Lockarp vilka 
anlades på platser utan äldre gravläggningar. I detta fall är det troligt 
att man velat skapa en historisk förankring åt en bebyggelse som sak
nade kontinuitet på platsen.

Ett tredje alternativ var att använda sig av äldre gravar för att le
gitimera något nytt, såsom var fallet i Hyllie. Här laddades en äldre 
grav med ett nytt meningsinnehåll, genom begravningen av två nya 
individer.

Kristineberg - en gravplats med stort tidsdjup
Vid gravfältet Kristineberg, en gång beläget på en höjd vid Oxie (se 
bild 6), har arkeologiska undersökningar visat ett mycket långvarit 
bruk av platsen (bild ll).40

Ungefär 4000 f.Kr. byggdes två långhögar - en massiv form av mo
nument av sten och jord, omkring 50 m långa och åtta meter breda. 
Monumenten låg i öst-västlig riktning på en terrass av en större väst- 
sluttning.41

Det är inte helt rätt att använda ett ord som kontinuitet i bruket 
av gravplatsen vid Kristineberg, med tanke på den tidsrymd om två 
årtusenden som förflöt innan människor åter tog platsen i anspråk 
för gravar - ordet återbruk är därför lämpligare. Det var under äldre 
bronsålder, omkring 1500 f.Kr., som en gravhög byggdes. Höjden var 
lämplig för att uppföra en monumental gravhög under äldre brons
ålder, men de båda äldre långhögarna har säkert också spelat roll för
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ÖRESUND

----- Äldre romersk järnålder
o Bronsåldershög 
▲ Brandgrav
□ Skelettgrav
□ Brand- /skelettgrav

25 m.ö.h.
Havsytan

Våt- och ängsmark

Bild 1 0. Gravskick och bebyggelse från äldre romersk 
järnålder i området runt Malmö.
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hur människorna föreställde sig platsen. För en dåtida betraktare bil
dade höjden, långhögarna och gravhögen olika delar av en helhet.

Längs den väg, som gick genom området, lät man gravsätta flera 
urnor med kremerat stoft under mellersta och yngre bronsålder, om
kring tusen år före Kristi födelse. Spår efter en stor mängd eldstäder 
visar att det öster om gravplatsens fanns ett fält som användes för 
ceremonier.42

Gravfältet fortsatte att användas under den äldre järnåldern. Det 
skapades tre nya gravplatser, med två till fyra gravar vardera, samti
digt som nya gravsättningar fortsatte att göras i direkt anslutning till 
den gamla högen.43

De flesta gravarna var små. Ibland fick de döda gåvor i form av ke
ramik eller metallföremål med sig i graven. Det rörde sig inte om hela 
kärl utan symboliska skärvor som fått följa med den döda på gravbå
let. Metallresterna som finns i några gravar är eldskadade, och det är 
svårt att avgöra deras ursprungliga funktion.44

Två gravar, som ligger tillsammans strax öster om gravhögen, av
viker från den allmänna bilden. Gravarnas längd, 1,45 respektive 
1,60 m, gör det troligt att det varit skelettgravar avsedda för barn 
eller ungdomar. I direkt anslutning till dessa gravar fanns ytterligare 
två odaterade gravar av samma slag.45 Dessa två är de enda skelett
gravarna vid Kristineberg, trots att skelettgravskicket i övrigt prakti
serades i relativt stor omfattning i Malmötrakten vid denna tid.46 Ske
lettgravskicket, som var en ny impuls, verkar alltså ha fått sitt största 
genomslag på nya platser i landskapet som inte på samma sätt var 
tyngda av traditionen.

Begravningsplatserna under den äldsta järnåldern byggde i huvud
sak på traditioner från bronsåldern. Gravhögarna var platser där mo
numenten speglade händelser och handlingar i det förflutna. De var den 
bortre tidshorisont mot vilken människor vid tiden runt Kristi födelse 
kunde eller ville relatera. Utformningen och placeringen av gravmonu
menten från stenåldern var dem främmande. I de fall där ett återbruk 
av gravplatser från stenåldern trots allt har skett, som vid Kristineberg, 
finns en länk i form av bronsålderns gravhögar. På så sätt utgjorde 
gravfältet vid Kristinebergs en knutpunkt i landskapet som hade stort 
tidsdjup med en stark ställning för de äldre traditionerna.
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• Grav, Romersk järnålder 
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Figur 11. Gravplatsen vid Kristineberg och dess utveckling 
från yngre stenålder till äldre järnålder.
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TVA BYGDER I 
FÖRÄNDRING

• •

O
resundsregionens expansion de senaste decennierna har 
givit arkeologerna möjlighet att undersöka stora sam
manhängande ytor i Malmöområdet. Det har gett en god 
bild av hur bebyggelsen var organiserad och hur denna 
förändrades över tiden.

Två bygder som förändrades under århundradena före och efter 
Kristi födelse var Mellanbyn i Hyllie och Gyllins Trädgård och Tof- 
tanäs i de södra, respektive östra utkanterna av dagens Malmö (bild 
12). I det följande presenteras en del av resultaten från de undersök
ningar som genomförts i de två områdena.

Gyllins Trädgård och Toftanäs
Området vid Gyllins Trädgård och Toftanäs ligger mellan två och 
fyra kilometer från kusten. I de sydöstra delarna stiger terrängen och 
övergår i ett småkuperat backlandskap.47 Mellan Segeå och Riseber- 
gabäcken finns ett öppet och svagt böljande odlingslandskap med en
staka gårdar, modern bebyggelse, vägar och ridåer av träd och bus
kar. Jordmånen varierar men domineras av lätta sand- och grusjordar 
väl lämpade för jordbruk.
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Bild 12. Bygder kring Malmö under århundradena 
runt tiden för Kristi födelse.



Bild 13. Skånska Rekognosceringskartan från 1812-1820 visar bebyg
gelsen runt området vid Gyllins Trädgård i början av 1800-talet.
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Gamla kartor visar att 
det före den moderna utdik- 
ningen fanns gott om våt
marker och backar i området 
(bild 13). Tillgången till vat
ten, bete och ängsmarker var 
viktiga för var järnålderns 
bönder valde att slå sig ned. 
Spår efter ett stort antal går
dar på höjderna kring en av 
de större fuktmarkerna i om
rådet, Ornemossen, visar att 
den varit en attraktiv miljö. 
Geologiska iakttagelser visar 
att Ornemossen under äldre 
tider var mellan två och tre
hundra meter stor.48 Mossen 
är på grund av omfattan
de täktverksamhet idag helt 
tömd på torv.

Det svagt böljande slätt
landet öster om Riseberga- 
bäcken utnyttjades redan för 
cirka 4000 år sedan, under 

den yngre stenåldern. Här finns spår efter bosättningar och begrav
ningar. Även under den efterföljande bronsåldern användes området 
för begravningar.

Däremot har arkeologerna bara hittat få spår efter hus från brons
åldern. Det är troligt att människorna under den här tiden bodde 
längre söderut, i backlandskapet kring Södra Sallerup.49

På ett krön och en svag västsluttning ned mot Risebergabäcken 
låg, bland järnåldershusen vid Gyllins Trädgård, fyra gravar invid 
varandra (bild 18). De var anlagda någon gång under perioden från 
yngre stenåldern och äldsta bronsålder, motsvarande 2200 till 1600 
f.Kr. Det är fynden av en flathuggen flintdolk och en spjutspets som 
daterar det lilla gravfältet till den här tiden (bild 15). En flathuggen

Bild 14. Området vid Gyllins Trädgård 
och Toftanäs är i dag bebyggt och 

ingår i Malmö stad.
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Bild 15. Flintdolk påträffad i en grav från slutet av 
stenåldern vid Gyllins Trädgård.

Bild 16. Kvarlevor efter två personer begravda under 
slutet av stenåldern, 2200-1800 f.Kr.
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Bild 17. Ungefär så här såg långhusen ut under järnåldern.

□ Hus från järnåldern 
Q Gravhög från bronsåldern 
• Gravar från stenåldern

0 250 500 m
1  i i i i

Bild 18. Gårdar från äldsta järnålder, gravar från slutet av stenåldern 
och bronsåldershögar vid Gyllins Trädgård.
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Bild 19. Under nybyggarnas tid, 500-200 f.Kr., bestod bebyggelsen i om
rådet runt Gyllins Trädgård av små gårdar som låg glest i landskapet.
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pilspets i en annan grav antyder att en av de båda begravda männen 
dödades av en pil (bild 16.

På en förhöjning ett hundratal meter mot sydväst fanns ytterliga
re en gravplats från samma tidsperiod. Här fanns konturerna av en 
båtgrav med kvarlevor efter två individer. De döda hade fått med sig 
varsin flintdolk).

Lite längre bort, på en svag sluttning mot en liten bäck, byggde 
man kring 2000 f.Kr. en så kallad träkammargrav. Den användes 
även under allra äldsta bronsålder. Skelettdelar efter åtta individer, 
varav tre barn, visar ett gravrum byggt för flera generationer.

De fyra förstnämnda gravarna var täckta med runda förhöjningar 
av jord och sand, medan den båtformade graven var täckt med en 
avlång stenpackning. Träkammargraven var däremot innesluten i en 
mindre hög, och hade en öppning mot öster. För de generationer som 
på 400-talet före Kristi födelse återkoloniserade området vid Gyllins 
Trädgård var de gamla gravmonumenten väl synliga, högst påtagliga 
och en del av ett ärvt kulturlandskap. Då man byggde långhusen res
pekterades de gamla gravplatserna. Monumenten förstördes inte, 
men återanvändes heller inte.

NYBYGGARNA 5OO-2OO F.KR.

När de första gårdarna byggdes i området under 400- och 500-talet 
f.Kr., var det egentligen frågan om en återkolonisering. Den första 
bebyggelsen bestod av några få, utspridda gårdar. Husen byggdes på 
flacka förhöjningar med lätta jordar, ofta några hundra meter från 
närmsta våtmark och vattendrag (bild 19).

Varje gård bestod av ett litet långhus, mellan 10 och 16 m långt 
och 5 m brett (bild 17). Husen hade i allmänhet tre rum; ett min
dre ingångsrum mitt på byggnaden, samt två lite större rum ut mot 
gavlarna, med plats för boende, gårdens djur och skördar.50 Åkrarna 
var små och låg troligen i anslutning till gårdarna. Man odlade i för
sta hand skalkorn, men även vete och havre på välgödslade åkrar 
(bild 38 sid. 77). Det var dock boskap som utgjorde basen i ekono
min. Fynd av djurben från området visar att får, get och nötkreatur 
var de viktigaste husdjuren, men att man även höll sig med hästar 
och grisar.51
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De äldsta gårdarna har bara kunnat följas under en byggnadsfas 
på varje plats - de har varken byggts om eller byggts till. Detta visar 
att gamla gårdstomter övergavs och att husen byggdes på nya lägen. 
Mönstret med flyttande gårdar är särskilt tydligt i den södra delen av 
området där flera gårdslämningar låg på rad längs en svag höjdrygg 
intill Risebergabäcken. Avståndet mellan husen visar att gården vid 
varje omläggning bara flyttades en kort sträcka - hundra till hundra
femtio meter. På så sätt kunde invånarna utnyttja näringen i jorden 
på den gamla tomten som åkermark. Hushållsavfallet från den äldre 
gården fungerade som gödning för den nya.

En jämförelse med övriga Skåne visar att de äldsta långhusen 
vid Gyllins Trädgård och Toftanäs var betydligt mindre än vad som 
var genomsnittet vid den här tiden.52 Vi vet inte vad detta beror 
på. Kanske speglar gårdarnas ringa storlek invånarnas sociala och 
ekonomiska ställning. Detta väcker frågor kring vilka dessa nybyg
gare var som flyttade till området för att utföra det hårda och slit
samma arbetet att bryta nya marker. Var det fria bönder och deras 
familjer - eller var det kanske frigivna trälar som fått möjlighet att 
bilda egna hushåll? Vi känner inte till några andra, större, samtida 
bosättningar i den omgivande trakten, som kan ge oss ledtrådar till 
en förklaring.

STORBÖNDERNAS TID 200 F.KR.-KR.F.

Antagligen var stora delar av området mellan Sege å och Riseber
gabäcken fortfarande obebodda när nästa expansion inleddes under 
de två århundradena före Kristi födelse. Denna andra kolonisations
våg ledde till en betydligt mer omfattande och långvarig omdaning 
av landskapet. Nya bosättningar uppfördes i två områden längs 
med ”bronsåldersvägen”, med ett inbördes avstånd på omkring en 
halv kilometer. Gårdarna byggdes på flacka höjder och i sluttningar 
i närheten av våtmarker och vattendrag. Varje bosättning har som 
mest bestått av fyra eller fem samtida gårdar. Här upphör dock likhe
terna mellan de båda platserna. Medan den norra bebyggelsen inom 
loppet av ett par generationer utvecklades till en by med reglerade 
tomter och stora välbyggda långhus, förändrades den södra bosätt
ningen i en helt annan riktning (bild 20).
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Bild 21
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Bild 20. Under de två århundradena före Kristi födelse, storböndernas 
tid, skapades två områden med nya bosättningar i området runt Gyl-

lins Trädgård.
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• Bronsåldersväg 
Våt- och ängsmark

Bild 21. Den norra bosättningen bestod som mest av fyra eller fem 
gårdar som låg samlade kring en öppen plats.

Gårdarna i det norra området låg på en höjd norr om Ornemossen 
(bild 21). Bosättningen bestod till en början av två gårdar som med 
tiden delades upp på fler hushåll. Varje gård bestod av ett långhus 
med plats för boende, ekonomiutrymmen och förvaring. De flesta hus 
i byn var mellan 20 och 34 m långa. En av gårdarna var dock större. 
Genom tillbyggnader ökades husets längd efterhand från 26 till 42 m. 
Att gårdarna byggdes längre och fick fler rum jämfört med tidigare, 
tyder på en utveckling av jordbruket.

Förutom odling av skalkorn, som var den viktigaste grödan, utgjor
de boskapsskötseln fortsatt basen i ekonomin. Får, get och nötkreatur
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Bild 22. Markreformernas tid. Under de första århundradena efter Kristi 
födelse lades bebyggelsen om i området runt Gyllins Trädgård, ca år 0

till 100 e.Kr.
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Bild 23. Markreformernas tid. Omläggningen av bebyggelsen runt 
Gyllins Trädgård, yngre skede, ca 100-200 e.Kr.
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Bild 25
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Bild 24. Byn mellan Ornemossen och Risebergabäcken bestod under 
de första århundradena efter Kristi födelse som mest av sju gårdar.
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Stalldörr

StalldörrUthus

Bild 25. Storgården vid Toftanäs under den yngsta byggnadsfasen.

var fortfarande de viktigaste djuren, men man höll sig fortsatt med 
hästar och grisar.53

Gårdarna i det södra området skiljer sig från bebyggelsen i norr 
genom att de var mindre. Husen här var som regel 12 till 20 m stora, 
ibland kompletterat med ett litet uthus. Bara en gård, som låg lite för 
sig själv ner mot Risebergabäcken, var lika stor som de i den norra 
byn (bild 20). En annan sak som skiljer mellan bosättningarna är att 
det mellan de två minsta gårdarna fanns ett stråk med härdar och 
gropar som hört ihop med något hantverk (bild 42). Vilken typ av 
hantverk som bedrivits här är oklart. Vid tiden kring Kristi födelse 
uppfördes här ett verkstadsområde för metallhantering, se sid. 84ff.

MARKREFORMERNAS TID KR.F.-200 E.KR.

Vid tiden för Kristi födelse gjordes nästa omläggning av bebyggelsen 
vid Toftanäs och Gyllins Trädgård. Både bebyggelse och markindelning
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blev mer reglerad jämfört med tidigare och gårdarna flyttades till nya 
lägen (bild 22 och 23). Till skillnad från tidigare lades de nya går
darna ut efter en bestämd plan, där varje hushåll fick ett stycke mark 
att bygga på och anlägga åkrar. Efter omläggningen flyttades inte går
darna. Faktum är att omläggningen var så genomgripande, att man 
närmast kan beskriva denna som en slags markreform.

Gårdarna, som tidigare legat i en nordlig och en sydlig del lades nu 
samman på obebyggd mark mellan Ornemossen och Risebergabäck- 
en. Gårdarna lades ut i ett glest mönster, ungefär 200 till 300 m från 
varandra. Gårdarna låg liksom tidigare på mindre förhöjningar eller 
i svagt sluttande terräng. Under de cirka 200 år byn kunnat följas, 
gjordes bara mindre förflyttningar av bebyggelsen, och antalet gårdar 
förblev konstant.

Grunden för omläggningen av bebyggelsen ska troligen sökas i 
den föregående periodens framväxt av ett kollektiv av välbeställda 
storbönder. Det var den ökade betydelsen av spannmålsodling och 
behovet av regelbunden gödsling som var en av orsakerna till att be
byggelsen blev mer permanent.

Genom att bebyggelsen lades fast kom åkermarken att knytas tätare 
till den enskilda gården. Det innebar att avkastningen från jordbruket 
blev mer individuell. Det ökade välståndet och individualiseringen av 
produktionen syns genom att gårdarna successivt blev mellan tre och 
fem meter längre. Dessutom inhägnades flera av de större gårdarna och 
många försågs med ett extra uthus. De sociala skillnaderna ökade med 
tiden. Där byns gårdar i det äldre skedet framstår som närmast jäm
bördiga, skilde en av gårdarna i den yngre fasen tydligt ut sig genom 
sin storlek och sitt hägn (bild 24 och 25). Det råder ingen tvekan om 
att denna gård, strategiskt belägen i sluttningen av ett markerat höjd- 
läge invid ”bronsåldersvägen”, var säte för den lokala eliten.

Orsaken till att husen byggdes längre och fick fler rum, hänger 
samman med omläggningen inom jordbruket som ställde krav på att 
ha en allt större yta under tak. Husens indelning var inte standardi
serad, utan anpassades efter den enskilda gårdens behov. Stora och 
mellanstora gårdar, vars långhus var 20-25 m eller längre, var som 
regel indelade i fyra eller fem rum med olika funktioner. Här fanns ett 
utrymme för djuren, loft för förvaring av foder, ett rum som användes
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Bild 26. Nya traditioner. Under 200-talet e.Kr. lades nastan all 
bebyggelse ner i området vid Gyllins Trädgård och Toftanäs.
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som bostad och kök, en tröskloge där man dessutom förvarade sä
den, samt ett extra rum som förråd eller andra funktioner. De mindre 
gårdarna, vars långhus var mellan 10 och 18 m stora, hade däremot 
sällan någon egen tröskloge eller fähus.

Bara en gård vid Gyllins Trädgård kan beskrivas som liten. Här 
fanns lämningar efter ett verkstadsområde, där man har sysslat med 
metallhantering, se sid. 84.

NYA TRADITIONER ZOO-30O E.KR.

Trots de till synes goda tiderna var byns dagar räknade och den yngs
ta och mest framgångsrika bebyggelsen utgjorde i själva verket bör
jan på slutet för byn. Bebyggelsen vid Gyllins Trädgård och Toftanäs 
upphörde någon gång i början av 200-talet. Inom loppet av en eller 
ett par generationer försvann nästan all bebyggelse och gårdarna flyt
tades från området (bild 26). Bara de gamla tomterna, åkerlyckorna 
och betesmarkerna fanns kvar och vittnade om svunna tider. Men 
även dessa växte snart igen och landet lades öde. Eller ska vi istället 
tänka oss att storböndernas ättlingar fortsatte att utnyttja de gamla 
och troligen vidsträckta betesmarkerna? Vad vi kan konstatera är att 
byn inte tycks ha drabbats av någon katastrof, utan flytten verkar ha 
gått ordnat och fredligt till.

De få gårdar som fortfarande fanns kvar i området efter att byn 
lagts ner, var små. Först många sekler senare, vid vikingatidens början 
under 700- och 800-talet, byggde man på nytt större gårdar i områ
det. Dessa gårdar var dock få och låg, liksom under äldre tider, ut
spridda i landskapet.

Ser vi oss omkring i Malmöområdet, visar det sig att byns nedlägg
ning i början av 200-talet inte var unik. En liknande omdaningspro
cess kan följas vid exempelvis Hyllie.

Mellanbyn vid Hyllie
Fram tills ganska nyligen utgjordes området söder om Malmö av ett re
lativt flackt jordbrukslandskap med glest liggande gårdar samt byarna 
Hyllie, Bunkeflo och Vintrie, grundade under medeltiden (bild 27).
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Under äldre järnålder var 
landskapet inte lika enhetligt. 
Tre kilometer från den flacka 
kuststräckan reste sig den för
sta markanta höj dryggen. Här 
låg, på en 12 hektar stor yta, en 
bosättning, som vi valt att kal
la Mellanbyn. Benämningen är 
hämtad från en lantmäterikar
ta från 1701 och avsåg åker
marken mellan Hyllie i norr 
och Bunkeflo i söder. Öster om 
höj dryggen fortsätter landska
pet sedan att stiga långsamt 
och bestod under äldre järn
ålder av mindre förhöjningar 
och mer vidsträckta platåer 
med grov moränlera. Denna 
landskapbild bröts av mindre 
sänkor och av några större, 
sammanhängande våtmarker. 
Den största av dessa var Hyllie 
mosse som låg strax väster om 
Mellanbyn. Numera är mos
sen utdikad men den hade tro

ligen en öppen vattenspegel under äldre järnålder. Bevarade torvrester 
i de andra våtmarkerna visar att de periodvis översvämmat delar av 
de flacka platåerna (bild 28). Söder och öster om det senare Hyllie har 
spår efter sammanlagt 200 hus från järnåldern påträffats.

NYBYGGARNA 50O-2OO F.KR.
Under sista delen av bronsåldern, 800-500 f.Kr., hade bebyggelsen 
varit glest spridd i Hyllieområdet (bild 29).

En samling av sju hus omedelbart öster om Hyllie mosse är de 
första spåren efter att bebyggelse etableras i området under äldsta 
järnåldern.54 Jordmånen och topografin var väl lämpade för odling

Bild 27. Hyllieområdet är idag 
en av Malmö snabbast växande 
stadsdelar, med Citytunneln och 

Malmö Arena.
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Bild 28. Utsnitt ur Skånska Rekognosceringskartan från 1812-1820 som 
visar bebyggelsen vid Hyllie i början av 1800-talet
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Bild 29. Gårdar i Hyllieområdet under den sista delen
av bronsåldern, ca 800-500 f.Kr.
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Bild 30. Gårdar i Hyllieområdet under nybyggarnas tid, 500-200 f.Kr.
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av skalkorn (bild 38 sid. 77) och uppfödning av får, getter och kor. I 
anslutning till de våtmarkerna fanns goda möjligheter till bete.

Från 300 f.Kr. togs hela området i anspråk (bild 30). Bebyggelsen 
lades huvudsakligen på höjderna. Det finns spår efter bebyggelse på 
nästan alla förhöjningar mellan våtmarkerna. I södra delen av områ
det, vid nuvarande Vintrie, påträffades 20 huslämningar.55 Det är den 
första byn i området med reglerade tomter. Ansamlingen av brunnar 
och stora täktgropar, där invånarna tagit lera för att klina husens 
väggar med, är ett tecken på att dessa handlade i samverkan.56

Trots att man inom byn samverkat kring gemensamma resurser 
fick ett par gårdar vid nuvarande Vintrie och i Mellanbyn snart ett 
ekonomiskt försprång.57 Båda gårdarna bestod av mer än ett lång
hus eller hushåll och var ett slags gemensamma enheter, eller ”dub
belgårdar”. Den gård med det största antalet byggnader i Mellanbyn 
bestod av minst tre långhus, med ett hushåll i varje, vilka omgavs 
av en gemensam hägnad som hade byggts om flera gånger. Strax in
till låg en foderlada. Ladan tyder på överskottsproduktion av främst 
skalkorn.58 Uppenbarligen gav det gemensamma nyttjande av åker- 
och betesmarken mer än vad det dagliga behovet krävde. Man kunde 
bygga upp ett större välstånd än de omgivande gårdarna. En ekono
misk elit var i framväxande men ännu inte fullt etablerad.

Med undantag för byn vid Vintrie, samt de båda ”dubbelgårdar
na”, var resten av bebyggelsen spridd över området. Gårdarna bestod 
som regel av ett enda långhus, med en varierad längd om 10 till 20 
m, som inrymde både utrymme för djuren och bostad. I de flesta fall 
finns inte några spår efter reparationer. Vi kan dra slutsatsen att be
byggelsen flyttades, kanske i samband med generationsskiften.

STORBÖNDERNAS TID 200 F.KR.-KR.F.

Under de två århundradena före Kristi födelse ökade variationerna 
i husens längd. De kortaste långhusen mätte som tidigare ca 10 m 
medan de längsta var uppemot 35. De längre husen var indelade i 
flera rum. Husen byggdes också kraftigare. Både väggstolpar och de i 
husens inre konstruktion blev grövre. En trolig förklaring till detta är 
att husen försågs med loft, vilket ökade möjligheterna till förvaring 
av exempelvis hö. Det blev även vanligare att bygga mindre uthus i
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Bild 31. Gårdar i Hyllieområdet under storböndernas tid, 200 f.Kr.-Kr. f.
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Uthus

Bild 32. Det första skedet av storgården i Mellanbyn.

anslutning till långhusen. Såväl uthusen som den ökade rumsindel- 
ning är tecken på att jordbrukets betydelse ökade. Både att uppföra 
och driva de större gårdarna har med största sannolikhet krävt mer 
arbete än vad en enda familj ensam kunnat utföra. Antagligen har 
arbetskraft från de mindre gårdarna använts för driften av de större, 
vilket tyder på ökade sociala skillnader.

Under perioden 200 f.Kr. till Kristi födelse gjordes en omläggning 
av bebyggelsen vilken flyttades norrut inom området (bild 31 ).59 Går
darna fick också tydliga rektangulära eller kvadratiska tomter som 
avgränsades med stolpsatta hägn. Förändringen av bebyggelsen var 
både omfattande och snabb och har nog varit styrd av eliten.

Omläggningen av bebyggelsen innebar att större, sammanhäng
ande, arealer av åker- och betesmark frilädes. Det ska ses som en 
ytterligare effektivisering av jordbruket. Det tidigare ekonomiska för
språnget för gården på Mellanbyn ökade ytterligare och det skapades 
nu en ny elit av storbönder (bild 32).
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Bild 33. Gårdar i Hyllieområdet under
markreformernas tid, Kr. f.-200 e.Kr.
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Bild 34. Den inhägnade storgården, Kr. f.-200 e.Kr.
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Storbönderna kunde också markera och upprätthålla sin sociala 
status genom att leda offerhandlingar och andra gemensamma ce
remonier. En äldre tradition att enskilda hushåll nedlade offer i an
slutning till gårdarna förändrades. En stor del av offernedläggelserna 
koncentrerades i stället till södra delen av Mellanbyn, som större kol
lektiva handlingar.

MARKREFORMERNAS TID KR.F.-200 E.KR.

Under de två första århundradena av vår tideräkning hade storbönder
na på Mellanbyn uppenbarligen en stark ställning. Två stora gårdar i 
den norra delen utgjorde en mäktig anblick genom sin iögonfallande 
placering på höjdkrönet och genom att omges av palissadliknande 
hägn (bild 34 och 37). De båda kraftigt byggda långhusen var 47,5 
respektive 51,5 m långa. I det ena av långhusen var de takbärande 
stolparna 30-40 cm i diameter (vanligtvis översteg de inte 20 cm), 
vilket visar att huset hade en övervåning eller ett loft.60 Detta har na
turligtvis förstärkt gårdarnas monumentala intryck. I anslutning till 
gårdarna låg fyra mindre uthus eller verkstäder. Långhusen var inde
lade i vardera 4-5 rum, med bostäder i väster och fähus i öster. Den 
centrala delen i båda långhusen utgjordes av en 50-75 m2 stor sal, 
som använts för rådslag, fester och ceremonier. Husen på de båda 
gårdarna hade spår efter omfattande reparationer, vilket visar att de 
användes under flera generationer. Runt gården löpte ett palissadlik
nande hägn med en portal ingång.

Utifrån storlek kan gårdarna delas in i fyra sociala nivåer (bild 
33). Den lägsta nivån utgjordes av mindre långhus med ett eller två 
rum. De låg i anslutning till en större gård och var inte självständiga 
ekonomiska enheter. Troligen rör det sig om bostäder åt arbetskraft
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Bild 35. Fynd i offergropar från 
Mellanbyn a) keramikkärl, b) 
S-formad krumkniv, c) eneg- 

gaf svärd.
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Bild 36. Nya tider. Gårdar i Hyllieområdet 200-300 e.Kr.
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som var knuten till de större gårdarna. I nästa nivå har vi mindre går
dar - vilka utgör flertalet - med en bostadsdel, en fähusdel och ibland 
ett mindre uthus. De beboddes av självförsörjande hushåll. Avsak
naden av lagringsutrymmen tyder på att de inte producerade några 
större volymer av spannmål. De stora gårdarna i nästa nivå produce
rade däremot ett överskott som kunde användas till investeringar och 
byteshandel. Dessa gårdar var inhägnade och bestod av ett längre hus 
med fyra till fem rum samt ekonomibyggnader. Den högsta nivån ut
gjordes av de båda riktigt stora gårdarna som beskrevs ovan.

Den ”stora markreformen” fick sin slutgiltiga organisation genom 
att i stort sett all bebyggelse söder om Mellanbyn flyttades till den 
norra delen av området (se bild 33). Resultatet av omläggningen var 
en stor och reglerad by med fasta tomter. Större områden med åker
mark frigjordes och låg samlad i de södra delarna av området (bild 
33). Under perioden ökade hållningen av nötboskap. Mot kusten 
fanns goda betesmarker på strandängarna. Genom att flytta bebyg
gelsen från kustzonen och samla den vid Mellanbyn fick bondeeliten 
även kontroll över fisket och kustjakten. Anspråken på kustområdet 
markerades genom ett pärlband av gravar.

I offerområdet i söder upphörde bebyggelsen nu helt. I de äldre 
lertäktsgroparna ökade antalet offer av fin polerad keramik, kött och 
spannmål och inte minst ett stort antal järnföremål, som vapen, delar 
av en hästmundering, smycken, och redskap (bild 35a-c).61

NYA TIDER OCH NYA KONTAKTER ZOO-3OO E.KR.

Med början under 200-talet ägde dramatiska förändringar rum i om
rådet. Bebyggelsen minskade från 40 till sju gårdar. En av dessa var 
belägen i norra delen av Mellanbyn och bestod av ett 42 m långt lång
hus. Resterna av den tidigare tätbebyggda och utsträckta byn låg på 
Mellanbyn och österut på andra sidan våtmarken (bild 36). Det fanns 
även en eller två gårdar i den nordostligaste delen av området. Samti
digt med att bebyggelsen minskade upphörde nedläggelserna av offer. 
I början av 300-talet försvann så de sista gårdarna och det finns inga 
spår efter aktivitet vare sig vid kusten eller inom Hyllieområdet. Först 
under 700-talet uppfördes ny bebyggelse i området vilken under vi
kingatiden gav upphov till byarna Hyllie och Bunkeflo.
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LIKT OCH OLIKT 
I DE TVÅ BYGDERNA

U
nder ett antal århundraden omkring Kristi födelse följde 
de två bygderna kring Gyllins Trädgård och Hyllie ett 
likartat förlopp. Efter en inledande fas, ungefär 500- 
200 f.Kr., med nybyggare följde en expansiv period med 
storskalig omläggning av bebyggelse och markindelning. 
Utvecklingen fick ett hastigt slut i början av 200-talet, då nästan alla 

gårdar lades ner och försvann inom loppet av ett par generationer. 
Det skulle därefter dröja mellan 500 och 700 år innan de båda områ
dena åter bebyggdes.

Trots att de på ett övergripande plan visar på likheter, finns även 
skillnader mellan de två bygderna. Den mest påtagliga skillnaden är 
att bebyggelsen vid Mellanbyn i Hyllie omfattade betydligt fler går
dar och täckte ett större område än bosättningarna vid Gyllins Träd
gård och Toftanäs. En annan skillnad var att det redan omkring 300 
och 200 f.Kr. fanns tecken på sociala och ekonomiska skillnader mel
lan gårdarnas storlek och utseende i Hyllieområdet. Frågan är varför 
bebyggelsen, trots övergripande likheter, inte utvecklades på samma 
sätt? Varför var bebyggelsen tätare i Mellanbyn i Hyllie än vid Gyl
lins Trädgård och Toftanäs? Varför blev vissa gårdar med tiden rikare 
än andra? Hur ska vi förklara att bosättningarna öster om Riseberga- 
bäcken, aldrig blev förtätade och socialt skiktade?
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Hushåll och folkmängd
De flesta människor levde under järnåldern i hushåll på vad man 
skulle kunna kalla ”fullvärdiga” gårdar, det vill säga att de var själv
försörjande och ekonomin baserades på både djurhushållning och 
odling. I sin bok Germania berättar Tacitus att

åkrarna tags växelvis i besittning av alla i samhället i förhål
lande till odlarnas antal; därpå fördela de dem sinsemellan ef
ter rang. Genom sin vidsträckthet äro fälten lätta att dela. Den 
odlade jorden byta de för vart år, men odlingsbar mark finnes 
likväl över.62

Tidigare tolkade forskarna denna beskrivning som att marken ägdes 
gemensamt och att jordbruket bedrevs i form av ett rörligt system 
utan fasta åkrar.63 Nya resultat tyder dock på att det fanns både kol
lektiva och individuella rättigheter till marken. När Tacitus beskriver 
rörligheten i odlingarna syftar detta bara på odlingssystemet och inte 
på besittningsrätten. Även om marken ägdes gemensamt, fanns det 
någon form av överordnat system för att organisera och fördela hus
hållens rätt att bruka marken. Troligen fördelades den efter rang.

Under århundradena omkring Kristi födelse ökade skillnaderna i 
storlek mellan olika gårdar. Det fanns möjligheter för enskilda fa
miljer att genom exempelvis strategiska äktenskap öka sina andelar 
av jorden.64 På så sätt kunde vissa familjer successivt öka skördarna 
och hålla mer boskap. Detta gav dem ett överskott som bland annat 
investerades i gården genom att bygga husen längre och skaffa fler 
utrymmen för speciella verksamheter. Överskottet användes troligen 
också för att hålla både fri och ofri arbetskraft på gården, något som 
kunde öka produktionen och skapa ytterligare överskott. De välbe
ställda kunde på så sätt bli ännu rikare.

Parallellt med de stora gårdarna fanns även sådana som var betyd
ligt mindre. Många av dem var troligen inte självförsörjande utan var 
bostäder åt småbönder och egendomslösa, som stod i olika typer av 
beroende till de större gårdarna.65 Vi vet att det i gruppen av jordlösa 
personer även ingick ofria eller trälar, vilka enligt Tacitus
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rår om en egen boplats och egna husgudar. Husbonden ålägger 
honom att, såsom en arrendator måste göra hos oss, lämna en 
viss kvantitet spannmål, en del boskap eller kläde, och blott i så 
måtto är trälen underlydande.66

Denna bild måste ha tett sig märklig för romarna som hade en helt 
annan syn på sina egna slavar. Livet som trål var dock knappast så 
enkelt som Tacitus beskriver det. Går vi till den äldsta germanska 
lagstiftningen framgår det tydligt att trålar betraktades som egen
dom, ofta i samma grupp som boskap. Liksom boskapen kunde 
trälen säljas, bytas eller ges bort. Att dessa människor verkligen var 
något som ägdes är tydligt om man ser till olika rättsliga situationer. 
Om trälen exempelvis utsattes för våld och skadades, fick ägaren 
skadestånd på grund av skadegörelse på egendom. Var det istället 
trälen som orsakade skada, blev ägaren skyldig att betala skade
stånd.67

Trålarna arbetade framför allt inom jordbruket och utförde sam
ma typ av sysslor som de fria bönderna, det vill säga åkerbruk, skötte 
boskap, samlade in foder, ved och liknande. Vissa trälar arbetade tro
ligen även i hushållet med matlagning och barnpassning, åtminstone 
på de större gårdarna.68

Mycket tyder på att kärnfamiljen, på samma sätt som under se
nare tid, utgjorde basen i järnåldersgårdens hushåll och att storfamil
jer med mer än tio personer var ovanliga. Det var viktigt att hushål
let hade ”rätt” sammansättning, bestående av både vuxna män och 
kvinnor som kunde sörja för barn och gamla som inte bidrog i pro
duktionen i samma utsträckning.69

När Mellanbyn i Hyllie var som störst under det första århundra
det efter Kristus, omfattade den omkring trettio stora och tio min
dre gårdar. Hushållen bestod troligen av kärnfamiljer med föräld
rar, hemmavarande barn samt någon person ur äldregenerationen.70 
Därtill ingick troligen ett par extra personer som hjälpte till med 
olika göromål inom hushållet, åtminstone på de stora gårdarna. An
talet personer på de stora och mellanstora gårdarna kan ha upp
gått till mellan åtta och tio personer. Även på de mindre gårdarna 
fanns kärnfamiljer med uppskattningsvis fyra till sex personer. Den
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sammanlagda befolkningen i byn kan, med denna beräkningsgrund, 
uppskattas till mellan 280 och 360 personer.

Bebyggelsen vid Gyllins Trädgård och Toftanäs var också som 
mest omfattade under första århundradet efter Kristi födelse, då byn 
bestod av sju gårdar. Sex av dem var stora och mellanstora gårdar. 
Därtill fanns en mindre hantverkargård. Om vi använder en liknande 
beräkningsgrund som den ovan, kan byns befolkning antas ha upp
gått till mellan 50 och 70 personer.

Detta enkla räkneexempel visar de relativa skillnaderna i folk
mängd mellan områdena, där antalet invånare vid Mellanbyn i Hyl
lie när den var som störst, var mellan fyra och fem gånger så många 
som vid Gyllins Trädgård och Toftanäs. I ett statslöst samhälle, utan 
överordnat ledarskap som ansvarade för rättsskipning och skydd vid 
krig, måste dessa skillnader i folkmängd ha ställt olika krav på det 
lokala ledarskapet.

Hierarki och ledarskap
I Hyllieområdet fanns redan omkring 300-talet f.Kr. tecken på att en 
av gårdarna, genom sin storlek, skilde sig från de övriga. Det är tro
ligt att gården var säte för en lokal ledare eller byhövding. Att gården 
låg kvar på samma plats i flera generationer tyder i sådana fall på sta
bilitet och kontinuitet i ledarskapet (bild 37).

Under 300- och 200-talet f.Kr. växte det fram en ny social och 
ekonomisk elit av storbönder. Genom samverkan mellan gårdar, där 
jordar och betesmarker nyttjades gemensamt, kunde vissa familjer el
ler släkter skapa sig ett ekonomiskt överskott. Detta användes, bland 
annat, till att bygga större gårdar och att samla de övriga till stora 
och tätbebyggda byar. Att samla bebyggelsen innebar både att jord
bruket kunde samordnas och att det var lättare att hålla uppsikt och 
utöva kontroll över dem som bodde där. Sannolikt begränsades de 
här familjernas herravälde till byn och dess jordbruksmarker. Såda
na byar var hierarkiskt organiserade där både självförsörjande bön
der och ofria var underordnade storbönderna. Eliten kontrollerade
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kontakterna för att byta eller sälja överskottet från jordbruket och 
för att införa nya föremål, råvaror och förnödenheter.

För att skapa och upprätthålla sociala och ekonomiska band var 
det viktigt att hålla gästabud, vara frikostig med gåvor och ha rikligt 
med värdeföremål att visa upp. Det gällde också att utåt visa sin an
knytning till platsen. Rätten till marken grundades på att släkten bott 
där i flera generationer. Det var viktigt att ha varit ”först” i ett om
råde, på en plats eller i en släktrelation.71 Detta kunde man markera 
genom att exempelvis återanvända äldre gravmonument.

Genom kollektiva ceremonier och rituella depositioner kunde eli
ten rättfärdiga sin position som politiska och religiösa ledare. Under 
storgårdarnas livstid gjordes omfattande rituella nedläggelser av kva- 
litetskeramik, säd, slakt- och matavfall, och ett symboliskt urval av 
vapen- och ryttarutrustning, smycken och redskap.

I orostider var eliten dessutom militära ledare som skulle skyd
da byn. Genom framgångsrika militära insatser kunde de ytterligare 
stärka både sin egen och områdets position. I takt med att befolk
ningen växte och konkurrensen om jord hårdnade tycks det under år
hundradena efter Kristi födelse ha blivit allt viktigare att kunna visa 
upp en krigaridentitet. Vapen och hästmunderingar påträffas som of
fer- och gravfynd. Det förefaller som om samhällena genomgick en 
militarisering.

I området vid Gyllins Trädgård och Toftanäs fanns en tradition av 
att bo utspritt i landskapet. Det är troligt att det större avståndet mel
lan gårdarna och hushållen lade grunden för en annan typ av social 
organisation än den hierarkiska som skapades i Hyllie. Att bo glest 
hade förmodligen sina fördelar i form av mindre social kontroll och 
större frihet att själv bestämma över hur marken skulle användas. 
Behovet av samverkan och samarbete kvarstod dock. Det har natur
ligtvis funnits behov av att lösa problem som rörde gemensamma an
gelägenheter som arbetsinsatser och resurser skulle organiseras och 
fördelas. Detta innebär att beslutet att genomföra markreformen och 
nya idéer kring hur jordbruket skulle bedrivas vid tiden för Kristi fö
delse, inte byggde på någon enskild ledares herravälde, utan på den 
kollektiva viljan hos fria och socialt jämbördiga bönder.
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Det är framförallt avsaknaden av olikstora gårdar som tyder på att 
byn vid Gyllins Trädgård bestod av socialt mer jämställda hushåll. 
Först i bosättningens yngsta fas finns tecken på en begynnande social 
skiktning, genom att en av gårdarna växte sig större än de övriga.

Nya sociala och ekonomiska strategier
Markreformen i Mellanbyn i Hyllie ska sättas i samband med nya so
ciala och ekonomiska strategier där byns invånare betraktades som 
arbetskraft. Att samla arbetskraft var en av nycklarna till framgång 
för en omläggning av jordbruket.

Förtätningen av bebyggelsen friläde sammanhängande arealer för 
bete och odling. På så sätt kunde produktionen höjas och det var kan
ske framför allt möjligt att hålla större boskapshjordar. Inriktningen i 
djurhushållningen lades om, från en uppfödning av får och getter till en 
större andel nötkreatur. Vi kan se en ökad förekomst av hägn och fä
gator omkring Kristi födelse, men även uppförandet av höloft talar sitt 
tydliga språk. Nötkreatur har med stor sannolikhet också använts som 
bytesmedel. Får, get och svin var fortsatt viktiga i djurhushållningen, 
framför allt som del av basfödan på det sydvästskånska matbordet.

Trots att förutsättningarna vid Gyllins Trädgård och Toftanäs var 
annorlunda, både befolkningsmässigt och vad gäller jordarnas sam
mansättning, genomförde man också här en storskalig omläggning av 
bebyggelse och åkerjord. Drivkrafterna är oklara. Vi vet att överskot
tet i produktionen investerades på olika sätt, exempelvis i större och 
mer välbyggda hus, men också i gemensamma, rituella festligheter, 
åtminstone i Mellanbyn i Hyllie. Man kan tänka sig att invånarna vid 
Gyllins Trädgård och Toftanäs inspirerades till markreformen av lik
nande skäl. Jordbruksprodukter har med stor sannolikhet utgjort ett 
slags hårdvaluta i regionen. Överskottet har i Mellanbyn investerats i 
statusföremål som smycken och vapen, som införskaffats utifrån.

Att reformera lantbruket krävde dock inte bara människor och le
darskap, utan även kunnande kring nya brukningstekniker och grö
dor. Influenserna till dessa förändringar kom troligen från områden 
söder om Östersjön.

76



Vi vet att det i markreformens 
spår följde flera nya inslag i jord
bruket. Produktionen av spannmål 
ökade. En förutsättning för att åk
rarna skulle kunna användas mer 
intensivt utan att bli utarmade, var 
att marken gödslades regelbundet. 
Fossila växtfynd visar att skalkorn 
var den främsta grödan (bild 38). 
Skalkorn kräver god tillgång på 
lättlösliga näringsämnen för att ge 
bra avkastning.72 Den omfattande 
odlingen av skalkorn visar att man 
systematiskt gödslat åkrarna.

Man odlade även andra grödor, 
främst olika sorters vete i form av 
brödvete, emmerVspeltvete (bild 
39). Vad som är intressant är att 
det rör sig om arter som hade sin 
storhetstid under den yngre stenål
dern och därför framstår som lite 
ålderdomliga vid tiden kring Kris
ti födelse. Emmer- /speltvete var 
dock vid samma tid vanliga grö
dor på olika håll i Tyskland, Hol
land och Polen. Valet av emmer 
vid sidan om det traditionella och 
inhemska brödvetet, skulle kunna 
förklaras av att man genom nya 
kontakter med dessa områden, 
fick influenser till att ta upp nya 
grödor - eller att det fanns avsätt
ningsmöjligheter för dem. Andra 
nykomlingar bland de odlade grö
dorna var ärtor och bönor samt 
oljeväxterna lin och dådra. Det är

Bild 38. Skalkorn

Bild 39. Speltvete
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möjligt att även dessa växter togs upp i jordbruket som en följd av 
kontakter söderut.73

Det är troligt att förändringarna inom jordbruket rör både pro
duktionen, där överskottet kunnat användas i varuutbyte, och i kon
sumtionen, där man tagit upp exempelvis matvanor som ansetts pre
stigefyllda, som vitt bröd av vete och ljust kött från fågel. Fynden av 
ben från tamhöns från 300- eller 200-talet f.Kr. i Malmöområdet är 
i detta sammanhang intressanta eftersom de utgör några av de äldsta 
beläggen för höns.74

Vi kan även se förändringar i byggnadsskicket och gårdarnas utse
ende och rumsliga disposition. Influenser till förändringen kom tro
ligen från områden påverkade av romersk kultur. Flera forskare har 
föreslagit att de romerska lantgårdarna (villa rustica), kan ha tjänat 
som förebilder för utvecklingen av gårdarna i södra Skandinavien.73 
Den romerska lantgården var en stor och mycket komplex företeelse, 
som mer hade karaktären av ett gods.

ROMERSKA LANTGÅRDAR

Det romerska rikets gränslinje utmed floden Rhen - Limes - innebar 
att en stor mängd soldater stationerades i området (jfr bild 3). Solda
terna behövde mat, dryck och utrustning. Eftersom mat och förnö
denheter inte kunde transporteras längre sträckor var man tvungen 
att hitta andra lösningar för att säkra försörjningen. Även om den ro
merska administrationen till en början kunde lösa problemen genom 
att ta ut jordbruksproduktioner som skatt från lokalbefolkningen, 
krävdes mer långsiktiga lösningar.

För att säkra tillgången på mat började man anlägga stora lant
egendomar i området - så kallade villor (bild 40). Dessa drevs ef
ter romerska förebilder med sikte på en överskottsproduktion för 
avsalu på lokala marknader. Romerska villor anlades främst söder 
om Limes, i de områden som idag utgör tyska Rhenlandet, mellersta 
Belgien och norra Frankrike. Här har arkeologerna visat hur de in
hemska bosättningarna successivt lades ner för att istället ersättas av 
lantegendomar.76

Med etableringen av romerska villor följde en ökad specialisering i 
jordbruket; från odling av emmervete, korn och hirs till kommersiella
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Bild 40. Rekonstruktion av romersk villa vid 
Hechingen-Stein i sydvästra Tyskland.

grödor som spelt och brödvete. Den ökade spannmålsproduktionen ses 
även i form av mer effektiva redskap för plöjning, skörd och tröskning, 
och genom olika byggnader för hantering och förvaring av säd.77

Många arkeologer menar att utvecklingen av ett villabaserat jord
bruk i Gallien inte bara handlade om ekonomiska överväganden. 
Den ska även sättas i samband med den lokala aristokratins strävan 
att lägga sig till med en romersk livsstil. Detta syns tydligt i grav
monumenten. En ovanligt stor andel av dessa bildmotiv visar scener 
med koppling till åkerbruk, vinodling, beskattning och handel med 
vin och tyger. Det handlar om bilder av bönder som skördar, tröskar, 
använder skördemaskiner och liknande. Motiv som visar boskaps
skötsel saknas däremot.

Att satsa på ett modernt jordbruk handlade alltså mindre om eko
nomi och mer om den lokala elitens värderingar och kulturella pre
ferenser. Att syssla med jordbruk sågs som något positivt och efter- 
traktansvärt, eftersom det var intimt förknippat med romerska ideal 
kring fred, välstånd och stadsliv.78
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I slättlandet norr om Limes och floden Rhen, i de områden som i 
våra dagar är norra Belgien, Holland och nordvästra Tyskland, finns 
däremot inga spår efter romerska villor. Detta beror på a tt germaner
na inte tog till sig den romerska livsstilen på samma sätt som gallerna. 
Istället fortsatte de a tt bygga sina gårdar i den inhemska traditionen, 
det vill säga rektangulära stolpbyggda hus med utrymmen för både 
människor och djur under samma tak.79 Denna hustyp - ofta kallad 
bostadsstallhus - fanns också i Skandinavien vid den här tiden. Här 
såg husen dock lite annorlunda ut beroende på lokala behov och till
gång till byggnadsmaterial (bild 41).

Även om germanerna i allmänhet inte tog till sig idén med stora 
lantegendomar fanns en viss nyfikenhet inför olika romerska nymo
digheter. Under första århundradet efter vår tideräknings början ser 
vi allt oftare spår av gallisk-romersk påverkan i den lokala arkitek
turen.80 Däremot visar undersökningar inte på någon tydlig romersk 
påverkan på jordbruket. Germanerna fortsatte att bedriva ett jord
bruk där djurhållningen spelade en central roll. I germanernas världs
bild var uppfödning och skötsel av kreatur inte bara ett sätt att mäta 
välstånd, utan även något som gav ägaren anseende och status.81

Det är möjligt att de romerska stora lantegendomarna direkt eller 
indirekt varit förebilder och att de nya idealen togs upp i den egna 
kulturen. Man kan nog inte göra några direkta jämförelser. Däre
mot finns det element i dessa jordbruk som kan ha influerat jord
bruket i norr, alltifrån nya grödor, djurarter och tekniska förbätt
ringar i jordbruksredskapen. Idéer om att använda ofri arbetskraft, 
kan ha inspirerats av de romerska villorna (slavar var en bärande 
del i den romerska ekonomin). Även idéer om en individualisering 
av produktionen - det vill säga en ny uppfattning om ägande - kan 
ha inspirerats av de romerska lantgårdarna. Det är kanske så vi del
vis ska uppfatta den nya sedvänjan, som man kunnat se i Hyllie, att 
omge de större gårdarna med hägn?

Att inhägna gården kan ha varit ett sätt att markera det privata om
rådet kring husen - tomten. Tillsammans med spår efter reparationer 
av långhusen visar förekomsten av hägn på att man har haft för av
sikt att bruka gården i flera generationer och därför investerat i plat
sen. En annan tolkning är att hägnen var försvarsanordningar runt
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Bild 4L Kartan visar den ungefärliga sydgränsen för den nordväsfeuro- 
peiska byggnadsfraditionen med bosfadsstallhus under äldre järnålder. 

Delvis efter Roymans 1996, fig. 17.
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gården. I flera fall har hägnen varit byggda av kraftiga stolpar, vilket 
inte är nödvändigt om syftet enbart var att skydda odlingarna mot 
djur. De kraftiga hägnen kan också ses som en rikedomssymbol som 
förstärkte gårdens monumentala intryck som dessutom hindrade in
syn och reglerade tillträdet.

De agrara idealen
Den äldre järnåldern kännetecknas av ett slags dubbelhet. I några 
områden, som exempelvis på Själland, användes romerska föremål 
eller vapen för att markera långväga kontakter och status, medan i 
andra var storgårdar och jordbruksredskap markörer för makt, tradi
tion och lokalanknytning. I Mellanbyn vid Hyllie uttrycktes de agra
ra idealen dels genom omläggning av jordarna och bebyggelsen men 
även genom offer av jordbruksprodukter och relaterade redskap. Det 
finns också exempel på att man fått med sig jordbruksredskap som 
gravgåvor.

Skörderedskap i form av järnskär or hittas i gravar från 100 f.Kr till 
300 e.Kr. i stora delar av Sverige, Norge och Danmark. I vissa områden 
som Västergötland och Östergötland samt på Bornholm, Öland och 
Gotland är skäror vanligare.821 Skåne känner vi sammanlagt till drygt 
30 skäror i gravar.83 Själland avviker från de flesta andra områden i 
Skandinavien genom att det inte påträffats en enda skära i en grav.

Skillnaden mellan Skåne och Själland visar att man haft delvis oli
ka gravseder, men kan också tolkas som att det var olika sociala ideal 
som kommit till uttryck. På Själland tycks inte ha funnits någon so
cial identitet knuten till skördearbeten, åtminstone inte som kommit 
till uttryck i gravritualerna.

De skäror man funnit i skånska gravar har ett vinkelställt skaft 
och bladet avslutas med en tydlig böj. Praktiska försök med kopior 
visar att de varit lämpliga för flera olika ändamål. Med en och sam
ma skära har man kunnat skörda säd, skära löv och kvistar från träd 
samt skära av lågväxande örter.84 Eftersom skäran hade flera olika 
användningsområden var den sannolikt i bruk under större delen av 
sommarhalvåret. På våren och försommaren tog man till vara ätliga
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örter, under sommaren samlade man in lövfoder och under tidig höst 
skördade man säden.

Skarorna varierar i storlek. Detta gör dem mer eller mindre an
vändbara för olika ändamål. Variationen i storlek speglar också att 
skarorna använts av olika individer. Troligen har föremålen varit per
sonliga. Beroende på preferenser har skäror av viss storlek och ut
formning föredragits.

I graven har skäran placerats jämte den döda. I enstaka fall har vi 
funnit rester av tyg i anslutning till bladet vilket tyder på att de lagts ned 
insmorda med fett och insvepta i tyg som när de vinterförvarades.85

I ungefär var femte skånska grav från de två första århundradena 
av vår tideräkning som undersökts har det funnits skäror. Det visar 
att det inte vara alla som fick en skära med sig i graven.86 De är van
ligast i kvinnogravar, men undantagsvis har de också lagts i barn- 
och mansgravar.87 Gravarna med skäror utmärker därför sannolikt en 
speciell grupp kvinnor som - på grund av börd eller ställning - haft 
ett särskilt ansvar för att planera och leda de arbeten som var för
knippade med skörd, lövtäkt och insamling av ätliga växter.88

Sedvänjan att lägga skäror i gravar sammanfaller i tid med de stor
gårdar av kraftigt byggda hus med hägn som hittats i Hyllietrakten. 
Såväl storgårdarna som seden att lägga skäror i gravarna kan tolkas 
som att jordbruket inte bara var en ekonomisk aktivitet utan också 
tillmättes en stor social betydelse. Jordbruket var alltså både basen 
för ekonomin och grunden för status.

Hantverksgården vid bronsåldersvägen
Även om det fanns stora gårdar vid Gyllins Trädgård tyder det arkeo
logiska materialet på att den agrara produktionen var mer småskalig 
än vid Hyllie. Det fanns heller inga tecken på gemensamma ceremo
nier eller några inslag av statusföremål. Däremot fanns det en lång 
tradition av hantverk i området. Byn hade en strategisk placering i an
slutning till Risebergabäcken och den så kallade ”bronsåldersvägen”. 
Troligen har hantverket skapat möjlighet till ett visst välmående och 
större gårdar.
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Vid tiden kring Kristi födelse genomförde bönderna vid Gyllins 
Trädgård och Toftanäs en omfördelning av marken. Av två byar ska
pade man, som tidigare nämndes, en. Detta gjordes efter en förutbe
stämd plan där hushållen samverkade för att skapa en stabil bas för 
bygdens lantbruk. Detta öppnade även möjligheter för arbetsfördel
ning och specialisering i form av en hantverksgård. Byn vid Gyllins 
Trädgård kom därmed att bli speciell.

Hantverksgården är möjlig att följa tillbaks i tiden till före omlägg
ningen. På en svag förhöjning mellan två gårdar från 100-talet f.Kr. 
fanns en gemensam gårdsplan som användes för olika hantverk. De 
arkeologiska spåren utgörs av ett stråk av härdar med likartad, rek
tangulär form och storlek, samt några gropar med fynd av keramik 
(bild 42a).

Några årtionden före Kristi födelse revs de båda långhusen runt 
gårdsplanen och ersattes med två nya samt en ny ekonomibyggnad. 
De kom att stå på platsen under 120 år, från 40 f.Kr. till 80 e.Kr. 
De spår som förtydligar bilden av hantverksgårdens utveckling är de 
båda enklare byggnader som restes på gårdsplanen, vilka mer kan lik
nas vid skjul än riktiga hus (bild 42b).

På 80-talet efter Kristi födelse revs det större långhuset vid hant
verksgården och ersattes med ett mindre. En av de enklare byggna
derna på gårdsplanen togs också bort för att ge plats åt ett betyd
ligt stabilare verkstadshus (bild 42c). Hantverksaktiviteterna var som 
mest intensiva under århundradet efter Kristi födelse, med tillverk
ning av kärl och smycken i kopparlegeringar.

VERKSTADSHUSETS LEVNADSHISTORIA 

Ett hus är ett konkret byggnadsverk, men också en social konstruktion 
som påverkar umgänget människor emellan. Att vara delaktig i en gård 
innebär både rättigheter och skyldigheter - byggnader har sociala bety
delser. Det gäller även verkstadshuset vid Gyllins Trädgård. Undersök
ningar runt om i världen visar att detta är ett universellt fenomen, men 
med olika kulturella uttryckssätt. Skandinavisk arkeologisk forskning 
har visat att man utförde rituella handlingar i form av offernedläggel- 
ser i samband med byggande, invigning och rivning av hus.89
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Bild 42. a) Två gårdar från J 00-talet f. Kr med 
en gemensam gårdsplan för olika hant
verk. b) Vid tiden för Kristi födelse byggdes 
ett nytt långhus med ekonomibyggnader 
kring den tidigare gårdsplanen, c) Hant

verksgården under 100-talet e.Kr.
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Vid undersökningen av gårdarna vid Gyllins Trädgård påträffades 
flera husoffer i form av sönderslagna keramikkärl och sjöborrar. Des
sa var lagda i de gropar som husbyggarna grävt för att sätta de tak
bärande stolparna i. Det fanns också husoffer i verkstadshuset, men i 
andra sammanhang än den takbärande konstruktionen.90

Anläggandet av verkstadshuset var säkerligen en angelägenhet för 
hela bygden. Metallhantverkets speciella ställning krävde en gemensam 
handling i form av en rituell fest inför byggandet av verkstadshuset.

I en grop i det blivande husets mitt offrade festdeltagarna keramik 
och ben efter djur som slaktats inför ceremonin. Det fanns ben från 
häst, ko, svin, får och get. Att det fanns ben från så många olika djur 
visar att man verkligen bjudit till. Hästen intog dessutom under järn
åldern en speciell plats inom mytologin, och utgjorde ett betydelse
fullt offerdjur.91 Det är urvalet av djurben och keramik som visar att 
det inte var en vanlig avskrädesgrop.

Efter festen fylldes gropen med offergåvorna igen. Gropen utgjorde 
verkstadshusets nav genom placeringen i byggnadens mitt. Ett större 
keramikkärl krossades och skärvorna pressades omsorgsfullt ut i den 
sandiga marken. Vi kan anta att denna handling utgjorde ytterligare 
ett ceremoniellt inslag eftersom en rund ässja placerades direkt på ke
ramikskärvorna.

I byggnaden skapades tre arbetsutrymmen. En ugn för smältning 
av metaller i väster, ässjor för upphettning av metallstycken i öster 
och däremellan ett städ för bearbetning (bild 44 och 45). En äldre, 
rektangulär, härd inneslöts avsiktligt i byggnaden. Den bestämde hur 
huset skulle placeras (bild 43). Djupa gropar grävdes för de takbä
rande stolparna, varefter man reste väggarna.

Smältugnen i husets västra del formades med hjälp av lera. Ugnen 
fick byggas med omsorg eftersom smältning av kopparlegeringar krä
ver temperaturer på över 1 000°C. En flat sten placerades i ugnsväg- 
gens yttre del som stödplatta för deglar och gjutformar. Mellan de 
båda värmekällorna för smältning respektive upphettning stampades 
ett tjockare golvlager kring ett städ av sten. Ytterligare keramikskär
vor pressades ner i golvet som offer.

Det fanns däremot inga tydliga spår eller lämningar efter några 
ceremoniella handlingar i samband med att verkstadsbyggnaden togs
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Bild 43. Den rektangulära härd som fick ingå i verkstadshuset.

ur bruk i början av 200-talet e.Kr. De handlingar som vi kan relatera 
till en så kallad stängningsceremoni består i en omkullvält städsten 
och ett sönderslaget keramikkärl (bild 45). Avslutet rörde inte bara 
verkstadshuset, utan hela hantverksgården.

Fynd av smältor, gjutdroppar och klipp av mässing visar att hant
verket var specialiserat. Det fanns inga spår efter vare sig järn- eller 
bronshantering. Mässingen smältes i ugnen för att gjutas i formar. 
Med hjälp av ässjorna har metallstycken värmts upp för fortsatt bear
betning på ett städ. Ett stycke bortom verkstadshuset finns lämningar 
efter en plats för kallsmide och stansning.

EN GAMMAL KUNSKAPSTRADITION 

Metallurgi är kunskapen om metallframställning, hur malm och mine
ral omformas till metaller eller legeringar. Metallernas egenskaper ger 
möjlighet att tillverka praktiska redskap och bruksföremål, men även 
vapen, ting med symboliskt värde och mynt. Hur metaller används
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kan ses som uttryck för olika 
samhällens försörjning, ska
pande och vidmakthållande 
av makt, manifestering av sta
tus, samt bevarande av eko
nomiskt kapital. Metallhant
verket bygger på kunskaper 
som skapats utifrån många 
behov och värderingar.

Smeders roll i samhället 
har skiftat beroende på i vil
ka sammanhang metallhant
verket bedrivs, för vilka än
damål metallföremål skapas 
och för vem föremål av be
stämda typer produceras. Det 
har funnits roller av såväl re
ligiös, ceremoniell karaktär 
som hantverk knuten till eko
nomisk försörjning.92 Med ut
gångspunkt i hantverksgården 
vid Gyllins Trädgård kan man 
visa vilka betydelser äldre 
hantverkstraditioner har haft som grund för de ställningstaganden man 
gjorde i kulturmötet med kunskaper och material från romarriket.

Den äldsta kända kopparlegeringen är brons, en blandning med 
tenn. Undersökningar av bronsålderns gravhögar har visat att brons
föremålen tillskrevs symboliska värden.93 Vid tiden för Kristi födelse 
byggde metallurgiska kunskaper om kopparlegeringar och gjutning 
av metall på nästan två årtusenden av erfarenheter och traditioner. 
Det fanns även sedan ett halvt årtusende ett gediget kunnande om 
järnhantering. Det senare är en arbetsprocess i flera steg som omfat
tar framställning av järn ur myrmalm och fortsatt bearbetning av me
tallen genom smide.

Det skandinaviska bronshantverket hade byggt på att det fanns 
långväga kontakter. I bronsålderns kultur bestod dessa kontakter av
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Bild 45. Verkstadshuset. Närmast i bild syns en ugn 
för smältor, längst bort ässjor för upphettning av metaller 

och i mitten ett städ (jfr bild 44).
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både gåvoutbyte av bronsföremål och kunskapsutbyte om metall
hantverk och råvarukällor.94 Små fyndigheter av koppar i form av 
korn och kristaller, samt olika former av malmer fanns på Brittis
ka öarna, i Centraleuropa, i Alpernas bergsmassiv, i Spanien, Italien, 
Balkan och Anatolien. Arbete med att framställa koppar ur malm 
förkom i alperna redan ca 2500 f.Kr. Legeringsmetallen tenn utvanns 
ur kassiterit - en bergsmalm bestående av tennoxid. Fyndigheterna 
är sällsynta. Under förhistorisk tid fanns dessa i Cornwall, Sachsen, 
Böhmen, på Iberiska halvön och delar av Balkan (bild 46).

Järnhantering är yngre och har en tradition från Mellanöstern 
och Medelhavsvärlden sedan 1500 till 1000 f.Kr. I Centraleuropa 
tillverkades järn kring 800 f.Kr. I södra Skandinavien finns lämning
ar efter blästugnar och järnslagg från 500-talet f.Kr., det vill säga 
från början av vår järnålder. Såväl järnframställning som smide be
drevs på gårdar som låg nära våtmarker med myrmalm och skog 
för bränsle.95

Den stora skillnaden i arbetsprocessen mellan brons- och järnhan
tering i de sydskandinaviska samhällena, bestämdes av tillgången på 
råvarorna. Medan järn kunde utvinnas lokalt fördes brons till Skan
dinavien genom långväga gåvoutbyten i många steg. Bronsföremål 
formades genom gjutning och kallsmide. Järnföremål skapades ge
nom omvandling av malm till järn, och fortsatt förädling genom smi
de.

Under slutet av bronsåldern, 800- till 600-talet f.Kr., minskade in
flödet av koppar och brons till Skandinavien drastiskt. Detta var en 
följd av att de äldre nätverken upplöstes till följd av social och poli
tisk turbulens på kontinenten.96

Det romerska rikets expansion från början av 200-talet f.Kr. var 
inte bara militär. Det återskapade också nätverk över stora geogra
fiska områden. Imperiet och dess handelsvägar band samman regio
ner med och utan mineraltillgångar. Det skapades kontaktvägar ända 
från Mellanöstern och Indien till Germanien norr om Limes. I romar
riket kom legeringen mässing, bestående av koppar och zink, att an
vändas i stor omfattning för framställning av bruksföremål. Framför 
allt kom mässing att utgöra den legering som användes för att prägla 
mynt, seklerna efter Kristi födelse.97
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Bild 46. Geografiska namn på områden med kända 
mineralfyndigheter under det Romerska rikets tid.
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ETT VAL AV METALLHANTVERK 
Metaller utgjorde ett betydelsefullt inslag i romerska rikets utbyte 
med områdena i norr. Här innebar införsel av sällsynta metaller nya 
möjligheter till utveckling av hantverket. Inflödet av föremål, idéer 
och kunskaper hanterades på skilda sätt i olika delar av Sydskandina- 
vien. På Själland valde man att använda romerska metallföremål som 
statusobjekt som de var. De fick följa individen i döden.98 Lämningar 
av metallklipp och gjutdroppar vid platser som exempelvis Østervang 
utanför Køge på sydöstra Själland visar att man också använde ro
merska föremål som råvaror.99

Det verkar inte som om romerska föremål använts som status
objekt i Skåne. Gravar med romerska fynd är ovanliga före 200-talet 
e.Kr. Även om det förefaller som om det var färre romerska metall
föremål som nådde Skåne, verkar de istället ha omformats enligt lo
kala traditioner och värderingar.

Romerska mynt av guld, silver och mässing fick en annan bety
delse i de germanska samhällena.100 Inom romarriket använde man 
mynten som betalnings- och skattemedel. De germanska stammar
na närmast den romerska gränsen skapade en blandform av bytes
handel och handel med hjälp av mynt. Norröver användes också 
mynten som värdemätare, men i relation till halten av ädelmetall 
och inte efter något av Rom bestämt penningvärde. Mynten nyttja
des också som råvara att smälta ner för tillverkning av exempelvis 
smycken.1011 den germanska kulturen omvandlades mynten från ett 
faktiskt ekonomiskt till ett symboliskt kapital, enligt andra värde
skalor. Skillnaderna mellan Skåne och Själland skulle kunna ses som 
ett uttryck för skilda värdeskalor eller strategier i förhållande till 
det romerska.

MÄSSI NGSM YSTERIET
Mässing består av en sammansmältning mellan koppar (Cu) och zink 
(Zn). Mässing är en legering som är mjuk, smidbar och lätt att forma. 
Den kan även göras hård och spröd. Materialets egenskaper bestäms 
av halten zink i kopparlegeringen. Zink förekommer i huvudsak som 
mineral, galmeja i form av calamin och smitbsonit. Dessa förekom
mer i Aachen och längs norra Ardennerna. Brytning av mineralen i
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Aachen finns belagt från romartiden.102 Framställning av mässing har 
ofta skett vid de platser där galmeja-mineralet bröts och är känd från 
bronsåldern.103

Inom det Romerska riket kom mässing med tiden att bli den van
ligaste kopparlegeringen framför brons. En bakgrund till detta är 
att mässing kom att ingå i mynt. De romerska mynten med högt 
värde, som denar, var gjorda i silver under republikens tid. Silver
halten kom dock stadigt att sänkas och kring 220 e.Kr. var halten 
nere på 44 %.104

Handeln inom Romerska riket krävde en ständigt ökande mängd 
mynt. Ar 45 f.Kr. introducerades mässing som myntmetall. I mäs- 
singsmynten minskades andelen zink efter hand. 105 Legeringen till 
mässingsmynten framställdes inte med metallisk zink, som är svår att 
framställa.106

På grund av den tekniskt komplicerade processen, introducerades 
metallen zink historiskt sett långt efter bly, tenn, koppar och järn.107 
Det finns en uppgift om zink i Cameiros i Grekland före 500 f.Kr, 
samt att enstaka zinkbitar hittats på Agoran i det romartida Aten.108 
Frågan är om metallen bildats av slump, om dessa bitar är indikatio
ner på en experimentell verksamhet, eller mera sannolikt, härrör från 
Indien. En allmän bedömning är dock att metallisk zink kom till Eu
ropa först under medeltiden.109

Fynden av mässingsbitar i anslutning till verkstadshuset vid Gyl- 
lins Trädgård, består av råvaror i form av klipp, enstaka föremål, 
samt smältor och gjutdroppar i form av avfall. Zinkhalten i två före
mål överstiger den magiska gränsen för d-mässing, 31 %. För att nå 
så hög zinkhalt måste emellertid metallisk zink ingå i legeringen.110

Här uppenbaras ett mysterium eftersom metallisk zink inte fram
ställts i verkstadshuset. Materialet i form av mässing kom säkerligen 
till Skandinavien som bitar av skrotmetall. Vid samma tid minskade 
andelen zink i de romerska mässingsmynten stadigt - så de var troli
gen inte källan. Frågan är varifrån metallen som hittades vid Gyllins 
Trädgård ursprungligen kom ifrån? En hypotes är att själva materia
let härrör från främre Orienten och Indien. Detta är i så fall en god il
lustration av de långväga kontakter som sammantvinnades inom det 
Romerska riket.
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HANTVERKSGÅRDENS PLATS I VÄRLDEN 

Markreformerna möjliggjorde en överskottproduktionen inom jord
bruket som skapade såväl möjligheter för en arbetsspecialisering som 
efterfrågan på statusföremål. Båda kan ses som en indirekt influens 
från det romerska riket, vilket tillhandahöll metallföremålen som 
fungerade som statusobjekt, förebilder och som samtidigt blev råvara 
för inhemskt metallhantverk.

Hantverksgården vid Gyllins Trädgård - där man arbetat med kop
parlegeringar - är bland de tidigare från järnåldern kring Öresund. 
Omkring trettio platser med lämningar efter kopparhantverk är kän
da på Själland, Bornholm och i Skåne. Fyra platser, Hørup, Høje- 
Tastrup, Sorte Muld och Østergård i Danmark är daterade till år
hundradens efter Kristi födelse.1" Vid Østervang utanför Køge på 
Själland finns en nyligen undersökt hantverksplats med rika fynd av 
romerska skrotmetaller.112 Resterande hantverkslokaler är yngre. Sett 
ur detta perspektiv representerar smedernas arbete på hantverksgår
darna vid Østervang och Gyllins Trädgård ett tidigt anammande, el
ler snarare återupptagande, av ett specialiserat metallhantverk med 
kopparlegeringar.

Med tanke på de omfattande arealer som undersökts kring Mal
mö kan det tyckas märkligt att spår efter metallhantverk är så spar
samma. Längs Risebergabäcken och dess våtmarker har dock spår 
efter metallhantverk upptäckts. En järnåldersboplats med rester av 
en blästugn undersöktes tidigt på 1980-talet vid Elisedal i Husie 
socken, tre kilometer söder om hantverksgården vid Gyllins Träd
gård .”3

En intressant bebyggelse har också hittats vid Kristineberg öster 
om Risebergabäckens våtmarker och endast 800 m sydöst om plat
sen för det stora gravfält som nämnts tidigare (se sid. 32). Vid en 
arkeologisk undersökning av gårdar från yngsta bronsålder till folk- 
vandringstid, 700 f.Kr.- 600 e.Kr., upptäcktes spår efter olika for
mer av metallhantverk. Deglar för smältning av kopparlegeringar, en 
gjuttapp av brons och ett fåtal föremål av brons, daterade till yngsta 
bronsålder, 700-500 f.Kr, vittnar om tradition och kunskap kring 
hantverket. Analyser antyder att smederna vid gårdarna också hade
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kunskap och förmåga att framställa brons utifrån koppar och tenn 
med inslag av ämnet antimon. I fynd av deglar fanns även spår efter 
nedsmältning av silverhaltigt material. En droppe av guld i en degel 
understryker metallhantverkets specialisering.114

Från gårdarnas yngre faser fanns spår efter järnhantering. Mindre 
stycken av malm, bitar av slagg, enstaka järnföremål och ett par an
läggningar som brukats i arbetsprocessen, visar på metallhantverkets 
förändringar. Arbete med kopparlegeringar hade minskat drastiskt 
och järnhantering introducerats.115

En förklaring till att metallhantverk i Malmöområdet lokaliserats 
till Risebergabäcken är att det bildats myrmalm och rödjord i de fuk
tiga markerna. I den kalkrika jorden är annars förutsättningarna för 
malmbildning i allmänhet begränsade. Analyser av bitar av malm och 
slagg från gårdarna vid Kristineberg visar ändå att lokal malmråvara 
använts för produktion i liten skala."6

Framtida undersökningar av järnåldersgårdar längs Romele- och 
Söderåsen, med dess bättre förutsättningar för myrmalm,117 kom
mer säkerligen att hitta hantverksplatser för järnframställning, samt 
smedjor för redskapstillverkning. Vi kan ana ett nätverk mellan oli
ka järnåldersbygder. Det är i detta sammanhang som utvecklingen 
av hantverksgårdar längs Risebergabäcken under romersk järnålder 
skall betraktas. Det var inte i första hand råvarutillgången som be
stämde gårdarnas läge utan snarare ”bronsåldersvägen”.

Längs ”bronsåldersvägen” fraktades kopparlegeringar för föräd
ling till bruksföremål och smycken, samt järnstycken för fortsatt be
arbetning. I gårdsmiljöerna längs vägen fanns säkerligen gammal tra
dition med kunskap om metallhantverk som återupptogs i samband 
med införseln av romersk metall.

Byggandet av hantverksgården vid Gyllins Trädgård var en konse
kvens av läget invid vägen, en äldre tradition av metallhantverk och 
strategiska val. Det var en social strategi för att skapa en position i ett 
lokalt och regionalt närverk. Hantverksgården vid Gyllins Trädgård 
skall därför ses i ett regionalt sammanhang där en specialisering på 
kopparlegeringar, med härkomst i romarriket, täckte en efterfrågan 
av statusföremål vilka tillverkades lokalt.

95





VARFOR LADES 
BYARNA NER?

D
et var ett livskraftigt och dynamiskt samhälle som blomst
rade vid Mellanbyn i Hyllie under en period av 200 till 
300 år. I början av 200-talet e.Kr. minskade dock antalet 
gårdar från 40 till sju under loppet av några få genera
tioner. En av de gårdar som försvann sist från området 
var storgården. Det fanns inga spår som tyder på uppror eller militär 
erövring. En utarmning av jordarna är heller inte trolig. Dels hade 

man kunskap om gödsling, dels är de kalkrika lerjordarna mycket 
bördiga. Förklaringen till att människorna försvann från området är 
till största del ekonomiska.

Avsaknaden av råvaror för metallhantverk och egna långväga kon
takter hade gjort Mellanbyn sårbar. Byns invånare hade varit beroen
de av ett stabilt system för utbyte för att kunna få avsättning för jord
bruksprodukterna som bildade grund både för ekonomin och den 
sociala identiteten. Förändringar som börjat långt bort fortplantade 
sig genom nätverken och drabbade till sist även Mellanbyn.

Även vid Gyllins Trädgård och Toftanäs lades bebyggelsen ner i 
början av 200-talet trots att området varken ur ett ekonomiskt eller 
ekologiskt perspektiv var överutnyttjat. Tvärtom bör det ha erbjudit 
goda möjligheter till ytterligare förtätning och expansion av bebyg
gelsen.
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En trolig förklaring till förändringen kan sökas i ett socialt eller 
ideologiskt perspektiv som sätter människorna i fokus. Det mönster 
av utspridda byar och gårdar som vi funnit spår efter i landskapet vid 
Gyllins Trådgård och Toftanås, får mening som ett resultat av män
niskors aktiva val, ambitioner och handlingar i sin samtid.

Utmärkande för den första generationens gårdar i byn vid Gyllins 
Trädgård och Toftanäs, det vill säga de gårdar som var delaktiga i 
markreformen, var att de var närmast jämstora sett till byggnadsare- 
alen. Det finns med andra ord inga tecken som tyder på att det skulle 
ha existerat någon hierarkisk struktur i byn vid den här tiden. Istället 
rörde det sig om ett kollektiv av socialt och ekonomiskt jämbördiga 
hushåll, som närmast kan karakteriseras som storbönder. Det var i 
detta kollektiv av jämbördiga parter som beslutet fattades att lägga 
om bebyggelsen och produktionen vid tiden omkring Kristi födelse. 
Man kan anta att beslutet vilade på en gemensam vilja att anamma 
nya strategier, troligen efter kontinentala förebilder, för att utveckla 
jordbruket. Att döma av utvecklingen i byn var den nya strategin 
framgångsrik. Det överskott som varje gård producerade investerade 
man bland annat i att göra byggnaderna större. Den nya strategin 
innebar en ökad individualisering av produktionen, som ledde till att 
vissa gårdar blev rikare än andra. Denna förändring syns tydligt i 
de yngre gårdarna, vars byggnader uppvisade en större storleksva
riation. Att vissa gårdar samlade på sig ett större välstånd än andra 
ledde förmodligen till att den sociala jämvikten i byn rubbades. De 
gamla värderingarna, som byggde på kollektivet, började vittra sön
der och ersattes av nya, som satte individens, familjens eller släktens 
ambitioner och framgång främst.

Militarisering
Under loppet av den äldre järnåldern blev militär styrka och lång
väga kontakter i allt högre grad grunden för herravälde. En mer mili
tär och närmast aristokratisk elit växte fram. Den ekonomiska mak
ten försköts från jordbruket till kontrollen över metallhantverket och 
de ekonomiska nätverken. Förändrade politiska förhållanden inom

98



romarriket gav upphov till att större mängder med metallföremål 
nådde Sydskandinavien.

ROMERSKA FÖREMÅL
De mest påtagliga uttrycken för kontakter med, och influenser från, 
det romerska riket är förekomsten av romerska föremål i gravar och 
i offermossar. De är vanligare på Själland än i Skåne.

I Skåne utgörs, fram till 200-talet e.Kr, de romerska föremål som 
hittats av fingerringar, mynt, guldberlocker, samt av dryckesservi- 
sen från en grav vid Öremölla i Skivarps socken (jfr bild 5).118 Under 
200-talet skedde en kraftig ökning i inflödet av romerska föremål, 
framförallt till Själland. Centrum för romersk import låg vid Stevns 
(bild 47). De flesta föremålen hade sitt ursprung i Rhenlandet.119

Utifrån spridningen av romerska föremål kan vi komma till slutsat
sen att den skånska eliten till skillnad från den själländska inlednings
vis hade få direkta kontakter med kontinenten, men också att man 
hade andra strategier att hantera inflytandet från romarriket, där det 
inte bara var föremålen i sig själva som blev betydelsefulla. Även ma
terialet, metallegeringen som inte fanns lokalt, fick betydelser. Om de 
romerska föremålen var gjorda av sällsynta material blev de ofta ner- 
smälta och omarbetade. Föremål och företeelser togs in men anpas
sades till ett lokalt sammanhang.1201 Skåne omformades de romerska 
metallerna till en inhemsk form- och referensvärld medan man på 
Själland använde den romerska. Det vill säga att betoningen av lokala 
traditioner förefaller att ha varit starkare öster om Öresund.

Även framställningen av keramik influerades. Finkeramiken i Skå
ne och på Själland var tunnväggig, kraftigt bränd och hade en pole
rad yta. Dessa kärl var kopior av romerska bronskärl.

Från och med 200-talet e.Kr. använde sig de aristokratiska eliterna 
på båda sidor av Öresund dock av samma symbolspråk; ringsym
boliken och ormhuvudringar (bild 48). Exklusiva föremål, som kol- 
benringar och ormhuvudringar, är framförallt påträffade på Själland 
men även i Skåne. De förknippas med den yppersta eliten genom att 
de på kontinenten har hittats i furstegravar.121 Likheten i symbolsprå
ket för eliterna på båda sidor Öresund tyder på att kontakterna mel
lan dessa nu blev tätare jämfört med tidigare. De romerska föremålen
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SKÅNE

o
SJÆLLAND

O Ormhuvudfingerringar 
O Ormhuvudarmringar 
O Kolbenarm ringar

Bild 47. Fynd i Skåne och på Själland av guldföremål som förknippas 
med en aristokrafi under 200-400-falef e.Kr.
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Bild 48. Armring av ormhuvudtyp från Vittskövle i Skåne med trolig 
datering till yngre romersk järnålder. Ringen är sannolikt tillverkad i 

de romerska provinserna.

fick avgörande betydelse, både som statusmarkörer och i gåvoutbytet 
för att skapa lokala och regionala allianser.122 Den nya elit som växte 
fram under 200-talet e.Kr. byggde sin makt på kontrollen över ro
merska varor men även över inhemsk tillverkning av metallföremål, 
snarare än på en identitet som storbönder.

FRÅN BONDESOLDATER TILL SPECIALISERADE KRIGARE 

Krig, våld och vapen är inte intressanta i sig själv. Det är vad de sä
ger om samhällen vid olika tidpunkter som är av intresse. Kriget är, i 
all sin brutalitet en social aktivitet som är både planerad och organi
serad.123 Det säger därför mycket om samhällens organisation, makt,
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värderingar, teknologi och ekonomi. Därmed behöver man inte gå så 
långt som att mena att kriget är alla civilisationers upphov.124

Krig ställer krav på organisationsförmåga när det gäller vapen, 
samarbete och arbetsfördelning samt taktik. Förändring av kriget 
är helt enkelt en förändring av samhällenas organisation. När vål
det organiseras görs det på ett auktoritärt och hierarkiskt sätt. Om 
den militära makten kan suga åt sig även den politiska, ekonomiska 
och ideologiska, ligger det totala herraväldet, en militarisering av 
samhället, om hörnet.125 Den sociala stratifiering man kan se i Hyllie 
är intressant eftersom den i sig själv tycks ha burit fröet till samhäl
lets förändring. Det militära kan ta över och organisera samhället 
på flera olika sätt. Det kan ”smyga sig in i” sådana nätverk som re
dan finns, det kan helt enkelt underkuva existerande nätverk, eller 
skapa nya.126 Det handlade om att individer kunde omforma sin sta
tus som krigare till en politisk status. Militariseringen av samhället 
under romersk järnålder innebar att betydelser hos både handlingar 
och föremål, som exempelvis bebyggelse, gravseder och hantverk, 
förändrades. Förändringarna ska ses som ett resultat av kulturmötet 
med Romarriket - som man ibland benämnt ”de moderna arméer
nas upphov”.

VAPENOFFER OCH GRAVAR
Vapen från järnåldern har påträffats i stora delar av Sverige, Norge 
och Danmark. De mest omfattande vapenfynden från järnåldern är 
stora samlingar av vapen, så kallade krigsbytesoffer, vilka lagts i mos
sar i Danmark och på enstaka platser i Sydsverige under perioden 
200-600 e.Kr. De här fynden är tolkade som spår efter krig. Stora 
mängder av bland annat svärd, spjut, lansar och sköldar talar sitt 
tydliga språk - fiendehärar har blivit besegrade och deras vapen har 
offrats i mossar och vattendrag till gudarnas ära.127

Antalet påträffade vapen varierar mellan olika landskap och om
råden. Det finns många gravar med vapen i Väster- och Östergötland, 
i Mellansverige, i södra Norge, på Jylland och på Fyn, medan Själ
land, Skåne och den svenska västkusten har få gravar med vapen.128

Vapen var - och är - förknippade med makt och status. I vilken 
utsträckning man valde att lägga ned vapen i gravar, eller på andra
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Grav med komleft stridsufrustning

Bild 49. Vapenfynd från Själland och i Skåne under 
perioden WO f.Kr fill 200 e.Kr.
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ställen i landskapet, återspeglar olika sociala strategier och maktför
hållanden. Det här blir tydligt då vi jämför Skåne och Själland.

Det finns intressanta skillnader i hur vapen deponerades på Själ
land och i västra Skåne respektive i övriga delar av Skåne under 
perioden 100 f.Kr till 200 e.Kr. På Själland och i västra Skåne lade 
man ned vapen i mossar, i vattendrag och på boplatser men inte i 
gravar. I södra och i östra Skåne finns däremot ett litet antal gravar 
med vapen (bild 49).129 1 en av dem hittades en stridsutrustning med 
svärd, lans och sköld, medan de andra bara innehållit ett enstaka 
vapen.

Det här förändrades under perioden 200-400 e.Kr. Nu började 
man lägga ned vapen i gravar på Själland (bild 50). Gravarna inne
håller antingen ett svärd eller en lans, och i ett enstaka fall en kombi
nation av svärd och lans. De skånska gravarna med vapen är fortfa
rande koncentrerade till den östra delen av landskapet, och det finns 
flera exempel på såväl gravar med enstaka vapen, som gravar med 
komplett stridsutrustning.

Sedvänjan att lägga ned vapen i mossar och i vattendrag fortsatte 
såväl i Skåne som på Själland.130

De olika förhållningssätten speglar kulturella uttryck vilka vi kan 
förstå i termer av germanskt och romerskt. Traditionen att lägga ned 
vapen i gravar var en germansk sedvänja. Den spreds från österger- 
manskt område via Bornholm till Skandinavien under det sista år
hundradet före Kristi födelse.131

Enligt Tacitus fick de germanska männen alltid sina vapen med sig 
på gravbålet.132 Uppgiften- som är en överdrift och generalisering - 
ska tolkas som att romarna stod främmande inför denna sedvänja 
och att de betraktade den som barbarisk.133

Om vi utgår från premissen att de som bodde på Själland hade 
närmare förbindelser med romarriket än de som bodde i Skåne blir 
avsaknaden av vapengravar på Själland under perioden 100 f. Kr- 
200 e.Kr. begriplig. Själland hade nära förbindelser med romarriket 
och för dem, liksom för romarna, var sedvänjan att begravas med va
pen främmande. Den sociala eliten på Stevns som begravts vid Him- 
lingøje, har gravlagts utan vapen. Deras status har istället uttryckts 
genom romerska föremål som gravgåvor.134
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Bild 50. Vapenfynd från Själland och i Skåne under 
perioden 200 e.Kr. fill 400 e.Kr.
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Bild 51. Betselstång av horn från Lockarp.

Västra Skåne ansluter i detta avseende mer till Själland, medan 
östra Skånes vapengravar kan vara uttryck för en uttalat germansk 
sedvänja. Under äldre romersk järnålder, då det fanns skillnader mel
lan västra Skåne och Själland i byggnadskulturen, fanns det alltså 
samtidigt likheter i att det var en främmande tanke att låta sig begra
vas med vapen.

VAPENFYND PÅ GÅRDAR
Vid undersökningar av boplatser från järnåldern träffar man emel
lanåt också på vapen och andra föremål som hört till krigares ut
rustningar. I Lockarp utanför Malmö hittades ett betsel och en spor
re som troligen tillhört en beriden krigare (bild 51). Betslet låg i en 
brunn som varit omgärdad av ett staket. Brunnen, hägnaden och flera 
omkringliggande gårdar har daterats till det första århundradet efter 
Kristi födelse.135 (bild 52).

I brunnen fanns också ben från grisar, kor, hästar, får och getter 
samt skärvor från minst fem olika keramikkärl vilket hade slängts i 
brunnen då och då under en lång tid. Dessutom fanns där ett lårben 
från en människa. Fynden av betslet och människobenet kan, tillsam
mans med det faktum att området var inhägnat, tolkas som att det 
varit en plats för rituella sammankomster - kanske en offerlund.136
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Brunn (offerplats)

Bild 52. Brunnen och inhägnaden i Lockarp.

Arkeologer har hittat vapen eller detaljer från stridsutrustningar på 
ett femtontal boplatser i Skåne. Vapenfynd på boplatserna har inte 
uppmärksammats i lika hög grad som offernedläggelser i mossar och 
vattendrag och det har varit osäkert vad de egentligen representerar. 
Ibland har det antagits att det rör sig om föremål som av en slump 
hamnat bland andra kasserade föremål i avfallsgropar, och i brunnar.

Vår tanke är däremot att vapnen på boplatserna är avsiktligt och 
rituellt nedlagda och att de kan användas för att dra slutsatser om så 
skilda saker som stridsteknik, militär organisation och sociala förhål
landen. Till skillnad mot vapen som offrats i mossar och vattendrag 
erbjuder boplatsfynden en unik möjlighet att relatera den militära or
ganisationen till människors vardagsliv ute i gårdar och byar.

BONDESOLDATER
Under stora delar av bronsåldern var svärdet, ibland kompletterat 
med ett spjut, det främsta vapnet. Svärdet var ett exklusivt föremål till
verkat av brons. Vid övergången mellan bronsåldern och järnåldern,
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omkring 500 f.Kr., skedde viktiga förändringar i stridstekniken och 
den militära organisationen i norra Europa.137 Svärd, lansar och spjut 
började tillverkas av järn, som var en betydligt mer lättillgänglig me
tall än brons. Det är emellertid väldigt ovanligt att man finner svärd 
som kan dateras till denna äldsta del av järnåldern.

Istället användes enklare vapen såsom lansar och spjut av trä, ben, 
horn eller järn. Den något större lansen var tänkt att fungera som ett 
stickvapen. Det smäckrare spjutet som kan kastas, var ett långdist- 
ansvapen. I praktiken var gränsen mellan dessa båda vapen ofta fly
tande.138

Till skydd hade krigaren en fyrkantig träsköld. Sköldar fanns ock
så under bronsåldern men de var tillverkade av tunt driven brons, var 
runda till formen, och vi kan förmoda att de framför allt användes 
i ceremoniella sammanhang. De ovala och fyrkantiga träsköldarna 
som nu kom i bruk var däremot praktiska föremål som skyddade mot 
hugg och sticksår.

Möjligheten att producera stora mängder lans- och spjutspetsar 
innebar att stridstekniken förändrades. Istället för en närkamp mellan 
en mindre skara krigare stred man nu i större formationer som invol
verade fler människor. Härarna delades in i ett mindre antal ledare som 
bar svärd och en större grupp vanliga krigare utrustade med spjut och 
lans. Fler människor gjordes delaktiga i den militära organisationen.

För att tillfredsställa behovet av stora mängder vapen förenklades 
vapenproduktionen alltså omkring 500 f.Kr. då man började fram
ställa lans- och spjutspetsar av ben och horn.139 De är oftast gjorda av 
ett rörben från får eller get där spetsen är snett avsågad och holken 
var fastnitad vid en omkring två meter lång och smäcker trästång.140 
Den här typen av lans- och spjutspetsar kunde soldaten tillverka själv 
hemma på gården. Får och getter slaktades varje år.

Det är just lans- och spjutspetsar av ben som vi finner vid arkeo
logiska undersökningar av gårdar från den här tiden (bild 53). Hittills 
har sexton sådana lansspetsar påträffats vid tio olika järnåldersbo- 
platser i Skåne. De har hittats i brunnar och gropar på gårdsplanen i 
direkt anslutning till vanliga gårdar. De är oftast nedlagda ensamma, 
men det finns exempel på att de nedlagts två och två och i ett fall har 
tre benspetsar lagts i samma grop.
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Bild 53. Lansspets av horn.

Spetsarna är i vissa fall trasiga, de kan vara avbrutna eller skadade 
i basen, men det finns också exempel på att hela spetsar lagts ned i 
brunnar och gropar. Vi tolkar dem som rituella depositioner, kanske 
nedlagda för att fira en seger eller för att bringa ägaren av vapnet 
lycka och tur.

SPECIALISERADE BONDEKRIGARE 
Under loppet av århundradena före Kristi födelse introducerades ka
valleriet i norra Europa. Från denna tid finns en intressant hällristning 
från Tanum i Bohuslän där vi kan se en strid mellan fyra respektive 
tre kavallerister beväpnade med lansar och fyrkantiga sköldar (bild 
54). Bakom dem står en infanterist beväpnad på samma sätt.141

Det finns belägg för hästburna krigare även i Skåne vid tiden kring 
Kristi födelse, fynden i Lockarp är ett exempel. Från samma tid är 
fynden av en större mängd metallföremål från en boplats vid Hyllie. 
Bland fynden märks ett betsel av järn, ett eneggat svärd (bild 35c), ett 
beslag till en svärdslida, en nit från en sköld samt en lans. Föremålen 
är inte nedlagda vid ett och samma tillfälle, varför det inte är troligt 
att de tillhört en och samma individ, men likväl synliggörs här ett mi
litärt ideal: en beriden krigare med svärd, sköld och lans.142

De äldsta vapengravarna i Skåne är från tiden kring Kristi födel
se. De är enbart utrustade med en lans av järn, men efterhand finner 
vi också rikt utrustade gravar med svärd, lans, ryttarutrustning och 
romerska importföremål.143 Att vissa personer begravdes med vapen 
visar att de militära idealen på ett annat sätt än tidigare knutits till
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Bild 54. Hällristning från Tan um, 500 f. Kr - Kr. f. som visar en strid mellan 
kavallerister beväpnade med lansar och fyrkantiga sköldar. Teckning: 

Athena Trakadas. © Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

särskilda individer. Detta sker samtidigt som produktionen av vapen 
blir mer specialiserad. Lans- och spjutspetsarna av ben ersattes av 
järnföremål samtidigt som det tillkom nya och avancerade föremål 
som betsel av järn.144 Vi kan förmoda att åtminstone vissa vapen nu 
tillverkades av smeder specialiserade på vapenproduktion.

Specialiseringen inom såväl vapenproduktionen som i den militära 
organisationen syns också i hur vapnen offrats på boplatserna. Till 
skillnad mot tidigare då lans- och benspetsar av horn lagts i brunnar 
och gropar på gårdsplanen intill vanliga hus, blev vapenfynden färre, 
och offrades i stället i speciella och avgränsade miljöer.

Fyndet från Lockarp är ett bra exempel på detta. Den brunn där 
betslet deponerats låg inom ett område som skiljts från den övriga bo
platsen genom ett staket. Även fyndplatsen i Hyllie uppvisar speciella
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Bild 55. Lansspets av järn funnen vid Hyllie.

drag (bild 55). Här hade fynden deponerats i de svackor som uppstått 
när fyllningen i äldre täkt- och avfallsgropar sjunkit ihop. Området 
låg på behörigt avstånd från den samtida bebyggelsen och avgränsa
des av våtmarker i två väderstreck (jfr bild 33).145

De båda gårdarna i Lockarp och Hyllie har haft speciell status. 
De var välbyggda och var skilda från den övriga bebyggelsen genom 
kraftiga hägnader.146 Till skillnad från tidigare var det alltså inte läng
re fotfolket som syns i vapenoffren utan de beridna officerarna.

SPECIALISERADE KRIGARE
Omkring 200 e. Kr förändrades den militära organisationen återigen. 
Bland annat blev bågskytten en del av de militära styrkorna.147 Båg
skyttarna stred till fots och forskarna har antagit att de var ett mel
lanskikt mellan ett större antal infanterister utrustade med lans, spjut 
och sköld samt en mindre grupp beridna officerare som bar svärd och 
sköld.148

En annan viktigt skillnad i förhållande till tidigare är att vapnen nu 
blev standardiserade i storlek och utformning. Detta, i kombination 
med den alltmer komplexa uppbyggnaden av härarna, har legat till 
grund för slutsatsen att de nu utgjordes av specialiserade soldater.149 
Vid denna tid upphörde också offrandet av vapen i anslutning till går
dar och boningshus. Detta är naturligt, om vi tänker oss att vapen inte 
längre disponerades av enskilda bönder, utan av mer eller mindre pro
fessionella krigare vars identitet - och status - var knuten till hären.
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Från den här tiden tid känner vi endast till en boplats med vapen- 
nedläggelser i Skåne och det är Uppåkra strax söder om Lund. Uppå- 
kra var en plats som hade flera olika funktioner vilka vi normalt inte 
finner på en vanlig gård. Inom det mycket stora boplatsområdet har 
det utövats flera specialiserade hantverk, men här finns också spår 
efter handlingar som ingått i rituella sammanhang. Ett sådant exem
pel är den stora mängden vapen som deponerats i anslutning till ett 
hus för religiösa ceremonier. Byggnaden uppfördes sannolikt under 
200-talet efter Kristi födelse.150

Vapnen låg nedlagda i små svackor i marken i två koncentrationer 
cirka 30 m söder och norr om huset. Det fanns ett brett spektrum av 
vapen såsom lans-, spjut- och pilspetsar, delar av sköldar samt en
staka delar till svärd och hjälmar. Några vapen kan dateras till tiden 
efter Kristi födelse. Den största delen har offrats under perioden 200- 
450 e.Kr, men man har fortsatt i mindre omfattning hela tiden fram 
till omkring 800 e.Kr.151

Lans- och spjutspetsar dominerar och de är ofta avsiktligt förstör
da genom att spetsarna böjts och gjorts obrukbara före nedläggning
en. Det finns en tydlig koppling mellan offergåvorna och ceremonihu
set och man kan anta att vapnen tidigare förvarats inne i byggnaden 
eller i en byggnad i närheten.

Till skillnad mot tidigare, finns det förhållanden som talar för att 
vapnen inte längre cirkulerade fritt i samhället, utan att de förvarades i 
speciella vapenförråd. Vapennedläggelserna i anslutning till kulthuset i 
Uppåkra är uttryck för en ny krigarideologi där specialiserad kultutöv- 
ning och en avancerad militär organisation var inflätade i varandra. Så
väl den militära organisationen som idén att förrätta ritualer inomhus i 
speciella byggnader hade direkta förebilder i det romerska imperiet.

KRIG SOM KULTURHISTORIA
Frågan varför vapen deponerades på boplatser är svår att besvara. En 
möjlighet är att vapnen lagts ned för att fira en seger. Den tolkningen 
stöder sig bland annat på skrivna källor, som berättar hur germaner i 
norra Tyskland offrade tillfångatagna romerska soldater till gudarna, 
efter slaget vid Kalkriese i Teutoburgerskogen i nordvästra Tyskland 
år 9 e.Kr.152 Vapnen kan också ha offrats för att bringa ägaren lycka 
och tur i krigstider.
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Däremot är det tydligt att vapnen som lagts ned på boplatserna 
speglar hur de militära idealen förändrades under århundradena före 
och efter Kristi födelse. I början av perioden var krigaren och bonden 
samma person och vapnen förvarades på gårdarna. Efter hand som 
den militära organisationen blev mer komplex koncentrerades kon
trollen över vapnen till vissa större gårdar, vilka sannolikt beboddes 
av militära ledare. En brytpunkt var omkring år 200 då kriget blir en 
angelägenhet för specialiserade krigare vars identitet var knuten till 
hären och garnisonen snarare än gården (bild 56).

Krig innebär idéutbyte. För att framgångsrikt kunna försvara sig 
måste man anpassa sig till fiendens vapen och taktik.153 De nya militä
ra idealen i Skandinavien var en respons på förändringar inom strids
tekniken i stora delar av norra Europa. Krigen innebar inte bara att 
nya vapen introducerades, utan också att den militära organisatio
nen, och därmed sammanhängande sociala ideal tog sig nya uttryck. 
Den alltmer komplexa uppbyggnaden av hären var en bidragande or
sak till de sociala och politiska förändringarna under århundradena 
kring Kristi födelse. Vi kan sannolikt tala om att samhället militari- 
serades. Förändringarna avspeglas bland annat i bebyggelsens place
ring och utformning.154

Omkring 100 f.Kr. introducerades en ny arkitektur - vissa hus ut
märkte sig genom att vara långa och välbyggda med tomter som in
ramades av höga staket. Samtidigt ökade specialiseringen inom hä
rarna. Ryttaren blev en del av krigföringen och ben- och hornspetsar 
ersattes av spjut och lansar av järn. De större gårdarna var ett uttryck 
för att vissa personer nu intog speciella positioner i samband med 
krigföringen.

Också den andra stora förändringen som diskuterats i detta kapi
tel, uppkomsten av specialiserade krigare omkring 200 e.Kr. födelse, 
kan relateras till omfattande förändringar av bebyggelsen. Vid den
na tid ändrades återigen byggnadsskicket och bebyggelsen samlades 
till färre platser i landskapet. Den koncentrerade bebyggelsen, vilken 
uppstod samtidigt som de politiska och ceremoniella funktionerna 
koncentrerades till Uppåkra, var ett uttryck för att makt över män
niskor, jord och resurser nu centraliserades till färre personer i sam
hället. Förändringarna var inte bara ett svar på yttre hot, utan också 
ett resultat av inflytande, erfarenheter och kunskaper från Rom.
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Bild 56. Schematisk figur över sambandet mellan vapendeponeringar 
och bebyggelse vid tre olika tidpunkter, a) Ordinär gård med enstaka 
deponering av vapen, ca 300 f.Kr. b) Stormansgården i Hyllie med flera 
olika vapen deponerade omkring Kristi födelse, c) Kulthuset i Uppåkra 

med en större mängd vapen deponerade omkring år 300.

Bortom yngre romersk järnålder
De nya, militärt grundade, eliter som uppträdde under 200-talet ska
pade nya regionala och interregionala kontaktvägar. De nya eliterna 
kunde ta kontroll över äldre nätverk, eller helt enkelt koppla om dem 
i kraft av sin militära styrka. De etablerade från 200-talet nya platser 
i direkt brott mot den äldre platsbundna traditionen. Den gamla bon
deeliten kunde inte upprätthålla sin position när det ekonomiska in
flödet avtog. De stora påkostade gårdarna hade spelat en väsentlig roll 
i de regionala nätverken genom att överskotten från jordbruket fung
erat som bytesmedel för exempelvis de metallföremål som hittats.
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Under yngre romersk järnålder förändrades även synen på grav
platser och vilka lokaler som skulle återbrukas. Många av de grav
platser som var i bruk under århundradena efter Kristi födelse över
gavs under 300-talet. Tidigare obrukade delar av landskapet togs i 
anspråk för nya gravplatser. Det speglar en ny strategi i syfte att for
ma nya monumentala platser att skapa minnen vid - med andra ord 
nya knutpunkter.

Förändringen innebar till exempel att det stora gravfältet vid Kris- 
tineberg övergavs (sid. 32ff.). De sista jordbegravningarna gjordes i 
slutet av 300-talet och början av 400-talet då fyra kvinnor fick rikt 
utrustade gravar. De fyra kvinnogravarna var ett tydligt brott mot 
den tidigare sedvänjan inom gravfältet på Kristineberg, att kremera 
de döda, och begrava dem med få och enkla gravgåvor. Förändringen 
ska sättas i samband med nya sociala förhållanden där vissa familjer 
uttryckte sin status på ett mer tydligt sätt än tidigare.

Det tydliga brottet med att återbruka gravplatser och monument 
kan relateras till den nya elitens förändrade sociala strategi. Som en 
konsekvens av att status, framgång och välstånd för eliten under yng
re romersk järnålder byggde på allianser och vänskapsband, skedde 
en omvärdering av tidigare erfarenheter. Tidigare hade rikedom i syd
västra Skåne visserligen byggt på anläggande av storgårdar utifrån 
impulser och tankar från kontinenten, men i arkitekturen betonande 
man regionala byggnadstraditioner i stället för att ta till sig romers
ka.

Motståndet gentemot det romerska arvet luckrades med tidens 
gång upp inom den nya eliten. Denna grupp behövde uttrycka sin so
ciala position. Föremål från kontinenten var påtagliga bevis för kon
takter och vidsträckta sociala nätverk.

De övre samhällsskiktens anammande av kontinentala kulturella 
och sociala värderingar i kombination med skapande av nya bosätt
ningsmönster och intensifiering av vidsträckta kontaktnät, innebar 
även en omvärdering gentemot det förflutna. I detta kulturmöte valde 
den nya eliten att manifestera sina egna valda gravplatser, samtidigt 
som förankringen till de äldre monumenten valdes bort. Genom att 
lägga gravar och gravfält på nya platser fick landskapet nya betydel
ser och nya maktrelationer synliggjordes.155
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KULTURMÖTEN 
NU OCH DÅ

D
et sägs att vi idag lever i en globaliserad värld. Aldrig förr 
har strömmen av information om kulturer och sedvänjor 
från andra delar av världen varit större eller snabbare. 
Möten med människor från olika länder och kulturer 
har blivit vardagliga. Vi möter numera andra kulturer 
inte bara när vi reser, utan i allt högre grad även i situationer hemma- 
vid; när vi läser tidningen, står i matbutiken och väljer mellan thai

ländska, mexikanska eller grekiska köttbullar, eller pratar med gran
nen som kommer från en annan del av världen. En del kulturmöten 
kanske man inte ens tänker på, som att man i Skåne tar för givet att 
kunna se på dansk TV. Vem tänker på pizza, pasta och hamburgare 
som ett slags kulturmöte?

Vad vi väljer att ta till oss eller väljer bort i flödet av intryck beror 
på många saker; var vi bor, vår bakgrund och egna traditioner. Om
rådet kring Malmö - som den här boken handlar om - är idag en av 
de mest mångkulturella städerna i dagens Sverige (bild 57).

Kulturmöten innebär att gamla mönster och vanor ifrågasätts och 
att nya traditioner uppstår. Ibland blir konflikten mellan gammalt 
och nytt väldigt tydlig, som när traditionen att tända ljus vid anhöri
gas gravar på allhelgonadagen, under 1990-talet fick konkurrens av 
den amerikanska högtiden Halloween. När barnen började klä ut sig
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Bild 57. Malmö har genom historien varit en mångkulturell plats.

till monster, tända ljus i pumpor utskurna till spökansikten, och gå 
till grannarna och be om pengar och godis, så uppfattades detta som 
ett hot mot den äldre och svenska traditionen.156

Idag är Halloween etablerad, men detta har inte inneburit att de 
äldre traditionerna att tända ljus på anhörigas gravar upphört. Båda 
traditionerna finns nu sida vid sida. Vi kan också konstatera att Hal
loween i Sverige är något annat än i USA. I Nordamerika är Hallo
ween förknippad med minnen och berättelser som binder samman 
generationer, medan det i Sverige framför allt är barn som är enga
gerade.

Det är inte bara betydelserna som förändras när en tradition in
troduceras i ett nytt land. Även de materiella uttrycken kan bli an
norlunda. På den skånska slätten kan man ibland få se den typiska
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amerikanska spökmasken utskuren i en sockerbeta istället för i en 
pumpa. Inom forskningen använder man ibland begreppet bybridise- 
ring för att beteckna den här typen av fenomen, när två olika uttryck 
smälter samman till något nytt. De flesta kulturer är uppbyggda av 
traditioner som är hämtade från flera olika områden, det vill säga de 
är alla ett slags blandning. I detta ligger också att kulturer inte är en
hetliga utan består av olika grupper av människor som bygger och 
uttrycker sin identitet på olika grunder.157

Eftersom identiteter är flexibla och situationsbundna kan vi dock 
inte förvänta oss att hitta en tydlig och väl avgränsad kulturell enhetlig
het i ett arkeologiskt fyndmaterial. Det är vanskligt att definiera ”folk
slag” utifrån arkeologiska fynd. Fokus ligger istället på hur föremål 
som till exempel dräkter, smycken och vapen använts för att uttrycka 
grupptillhörighet och identitet i olika situationer och sammanhang.158

Undersökningar som gjorts i nutida samhällen visar hur komplice
rat det är att dra slutsatser om identitet utifrån materiell kultur. Det 
är inte bara föremålen i sig själv som i vissa situationer kan signalera 
identitet - också bur man använder likartade föremål kan skilja sig åt 
mellan olika grupper.159

Att välja bort eller ta in nya sedvänjor i den egna kulturen handlar 
inte bara om hur intensiva kontakterna är. Det är ett ställningstagan
de i förhållande till det som upplevs som annorlunda.

Romerskt och germanskt
Vad vet vi då om hur kulturmötet mellan romare och germaner ge
staltade sig i södra Skandinavien?

Trots att resandet på den tiden var mer omständligt och farofyllt 
än idag, finns det mycket som tyder på att människor från dagens 
Sverige, Norge och Danmark gjorde resan. Kanske var det äventy
ret, eller en karriär som soldat i den romerska armén som lockade, 
och utsikterna att efter tjugo års tjänstgöring få de förmåner som ett 
romerskt medborgarskap innebar. Nya kunskaper, tekniska innova
tioner och kulturella värderingar nådde troligen Skandinavien även 
indirekt genom allmänna kulturella utbyten och kontakter.
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Kontakterna med den romerska kulturen påverkade germanernas 
syn på sig själva och sin omvärld. Vi kan se hur begreppen romerskt 
och germanskt fick nya innehåll, vilket också kom till uttryck i den 
materiella kulturen. I de hövdingdömen och små politiska enheter 
som fanns i södra Skandinavien vid denna tid, använde eliten sig av 
föremålens symbolvärden för att visa sin sociala ställning, men också 
vilken grupp de tillhörde.

Traditionen att lägga ned vapen i gravar var en germansk sedvänja 
som spreds från östgermanskt område via Bornholm till övriga Skan
dinavien under det sista århundradet före Kristi födelse. I vissa om
råden som i Väster- och Östergötland, Mellansverige, södra Norge, 
Jylland och Fyn fick sedvänjan ett starkt genomslag, medan den är 
svagare på Själland och i Skåne.

Trots att vapengravar och romerska importföremål troligen mar
kerade två olika slags identiteter - germansk respektive romersk - så 
har de olika förhållningssätten funnits parallellt i samma bygder och 
emellanåt förenats i en och samma individ. Ett sådant exempel är en 
rikt utrustad krigargrav i Färlöv i nordöstra Skåne, där två perso
ner begravdes kremerade med varsin komplett stridsutrustning i ett 
bronskärl, som var tillverkat i en romersk verkstad vid Limes.160

Denna sammanflätning av germanska och romerska uttryck är ty
pisk för århundradena efter Kristi födelse. Vi har försökt att karaktä
risera företeelsen som en bybridisering - det vill säga i mötet mellan 
två företeelser uppstod något nytt.

En slutsats vi kan dra är att det inte fanns några statiska och givna 
gränser för hur materiell kultur används som kulturella uttryck. Det 
var ett urval av den materiella kulturen som användes för att signa
lera status och identitet.

Boskap, höns och vetebröd
Kulturmötet med det romerska imperiet hade således stort inflytande 
på samhällsutvecklingen i Skandinavien. Men vilken påverkan hade 
den romerska kulturen på germanernas vardagliga liv? Vi har i boken, 
med arkeologins hjälp, försökt ta reda på hur kulturmötet påverkade
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människors hemmiljö - det vill säga livet på gården och i byn. Vil
ka nyheter och innovationer från det romerska kulturområdet valde 
nordborna att ta till sig och vilka valde de bort?

Våra undersökningar av två bygder i Malmötrakten visar att in
vånarna här till en början främst var intresserade av nyheter som 
ökade jordbrukets avkastning. Liksom bland de germanska folken 
närmare romarrikets gräns, spelade boskap en central roll i männis
kors föreställningsvärld. Boskapen gav välstånd och social status. De 
arkeologiska källorna från Malmötrakten, i form av ben från nöt
kreatur tyder på att uppfödningen av nötboskap ökade vid den här 
tiden.

En annan nyhet var tamhöns, som redan under 300- och 200-talet 
före Kristi födelse, dyker upp på flera platser i Malmöområdet. Det 
är idag de äldsta fynden av tamhöns vi känner till från södra Skandi
navien. Även dessa fynd stöder idén om att det fanns nära kontakter 
och utbyten mellan folk i Skåne och romaniserade områden på kon
tinenten.

Men det finns även andra tecken på innovationer som troligen ska 
ses som en kulturpåverkan från kontinenten. Till exempel började 
folk på de större gårdarna att odla ”nygamla” vetesorter som spelt 
och emmer, troligen för statuskonsumtion. Dessa grödor odlades vid 
den här tiden bland annat i Tyskland, Holland och Polen. Speltvete 
var som tidigare nämndes en av de viktigaste kommersiella grödorna 
på de romerska lantgårdarna.

Vid ungefär samma tid började bönderna även byta ut gamla skör- 
deredskap av flinta och brons mot nya och mer effektiva järnföremål. 
Att äga en skära av järn blev under en kort period högsta mode. Järn
skäran var ett flerfunktionellt redskap som kunde användas både för 
att skära säd och lågväxande örter, men var också praktisk vid insam
ling av lövfoder.

Det är intressant att de flesta fynden av järnskäror har hittats i 
gravar. Det tyder på att skäran var ett statusföremål med ett så starkt 
symbolvärde att den även fick följa sin ägare till livet på den andra 
sidan. Kanske var skäran en symbol för att visa upp en identitet som 
bönder, där nya idéer om odling och djurhushållning efter kontinen
tala förebilder utgjorde centrala värden.

121



Boskapen, vetet och skäran var dock bara några av de många sym
boler som den lokala bondeeliten omgav sig med för att visa sin kul
turella identitet och status. Det kanske viktigaste sättet för eliten att 
uttrycka sin sociala ställning var genom olika byggprojekt. Den gam
la sedvänjan att bygga långhuset i tre delar, med två större rum i än
darna och en mindre farstu i mitten, ersattes av en ny tradition - det 
mångfunktionella långhuset.

Den nya tidens långhus byggdes längre och försågs med fler rum. 
Odlingens ökade betydelse syns genom att man inrättade ett extra 
rum för att hantera och tröska säden. Det nya jordbruket krävde 
även extra förrådsutrymmen för spannmål och foder. Många av lång
husen på de stora och mellanstora gårdarna hade dessutom ett extra 
rum, troligen för att hysa trä lar.

Men effekterna av kulturmötet var större än så. Vad det egentli
gen handlade om var att bönderna i Malmötrakten övergav ett äld
re sätt att tänka kring jordbruk och ersatte detta med ett nytt. Den 
lokala eliten använde troligen delar av överskottet från den agrara 
produktionen som betalningsmedel för att skaffa statusföremål el
ler metaller för tillverkning av egna. Den romerska krigsmakten var 
i stort behov av läder och det finns anledning tro att bönderna i 
Skåne var involverade i handel med hudar. Enligt skriftliga källor 
från 200-talet importerades boskap och hudar från Friesland re
gelbundet till romarriket.161 Flera andra folkgrupper har sannolikt 
även varit del av handeln där större hantverksplatser i de german
ska områdena norr om Firnes förmodligen fungerade som en slags 
mellanhänder.162

Skandinavien och Europa
Fram till det andra århundradet efter Kristi födelse fanns betydligt 
fler importföremål på Själland vilket vittnar om kontakter med ro
marriket. Troligen har föremålen fungerat som statusmarkörer. Makt 
och välstånd byggde på att man ingick i ett internationellt nätverk 
synliggjort genom distribution, innehav och uppvisande av romerska 
föremål. Vinskopor, vinsilar och dryckesbägare i gravar visar även på
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att man tog till sig delar av en kontinental aristokratisk livsstil - och 
kanske mat- och dryckesvanor.

I Skåne var uttrycken för välstånd däremot tydligt kopplade till 
jordbruket, där stora och välbyggda gårdar med hägnader signale
rade status och genom skäror som gravfynd. Både på Själland och i 
Skåne var åkerbruk och boskapsskötsel basen i ekonomin. Skillna
derna mellan de båda regionerna låg främst i hur eliters ideologiska 
och ekonomiska handlingar och ambitioner uttrycktes. För den van
lige bonden var skillnaden inte så stor.

Studerar man hur vapen deponerats i landskapet var Öresund inte 
någon skiljelinje. I såväl västra Skåne som på Själland saknades va
pengravar under perioden 100 f.Kr till 200 e.Kr., däremot fanns flera 
exempel på hur vapen deponerats i mossar och i våtmarker.

Under 200-talet försvann storgårdarna och jordbruksredskap 
minskade kraftigt som gravgåvor i Skåne. Samtidigt ökade införseln 
av romerska föremål. Den skånska eliten bröt den gamla och tradi
tionsbundna livsstilen där arvet till gården och marken varit viktig. 
Istället fick eliten även här ett slags aristokratiska ideal. Situationen i 
Skåne blev därmed mer lik förhållandena på Själland.

Ett uttryck för de nya sociala förhållanden som etablerades under 
200-talet var att många gårdar, byar och gravplatser som varit i bruk 
i sekler och millennier lades öde. Detta visar på ett tydligt brott mot 
äldre traditioner och att nya värderingar fått fäste.

Orsaken till förändringarna har troligtvis varit en ökad ekonomisk 
konkurrens. För att kunna behålla position eller ingå i den övre sam
hällsklassen var man tvungen att ingå i ett större kontaktnät med 
kontinentala förbindelser och därmed en större ”marknad” för han
del och utbyte.

Vid denna tid växte det också fram orter vilka brukar benämnas 
centralplatser, som Uppåkra. De skilde sig från de vanliga byarna och 
gårdarna genom tät bebyggelse, verkstäder med specialiserat hant
verk, och byggnader för den offentliga kulten. Det är troligt att man 
var inspirerad av en kontinental urban kultur. Idén att förlägga de
lar av de religiösa ritualerna i Uppåkra inomhus, till ett särskilt ce
remonihus, var säkert inspirerad av kontinentala synagogor och kyr
kor163.
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Vid samma tid professionaliserades härarna, vilket också ska ses 
som ett uttryck för alltmer intensiva kontakter med romerska om
råden. Det var inte bara genom direkta strider man kom i kontakt 
med romersk stridsteknik, utan enskilda germaner har också genom 
tjänstgöring i den romerska armén fått erfarenheter som de sedan ta
git med sig hem.

Ett annat tydligt uttryck för den romerska påverkan som skedde 
omkring 200 e.Kr. var att det skapades ett nordiskt skriftspråk i form 
av runskriften. Runtecknen har sina förebilder i latinet, och forskar
na menar att alfabetet konstruerades av personer från södra Skandi
navien, som under flera år verkat i nära kontakt med den romerska 
armén och administrationen (bild 58).

Under 200-talet möter vi alltså för första gången fenomen som 
specialiserade hantverks- och handelsplatser, yrkesarméer och skrift
språk. Det är företeelser som annars förknippas med tidig medeltid 
- en period som ligger omkring tusen år efter den tid som varit i fo
kus i den här boken. Mötet mellan romare och germaner kan därför 
beskrivas som ett slags europeisering.

Att ta plats i Europa
Som en följd av germanska stammars attacker och plundringståg över 
gränsen, började romarna under 200-talet tappa kontrollen över om
rådet. Försvaret av Limes tunnades ut och överläts till förband med 
lägre militär förmåga under 200- och 300 talet. Med förändringarna 
följde en ekonomisk nedgång. Vissa områden avfolkades och de ro
merska lantgårdarna minskade markant.164

Det är vid den här tiden som romerska föremål i större mängd når 
områden i södra Skandinavien, inklusive Skåne. Många föremål kom 
troligen hit som en följd av plundringstågen. Samtidigt började nya 
kontaktnät att byggas upp kring handeln med romerska föremål som 
råvara för en inhemsk föremålstillverkning.

Den gamla bondeeliten i Mellanbyn vid Hyllie, vars identitet till stor 
del var uppbyggd kring romaniserade germanska ideal och inhemsk 
tradition, saknade kraft att möta de nya förändringarna. Istället ser
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mtivxt
Bild 58. Den äldsta runraden.

vi hur en ny elit, med militära ambitioner och en aristokratisk livsstil 
som ideal, började växa fram både i Skåne och på Själland. Det var en 
elit som förstod att utnyttja de nya kontinentala nätverken som bas 
för maktpolitiska syften, där kontroll över handel med lyxartiklar 
och tillverkning av statusföremål spelade en central roll.

Den nya aristokratiska eliten valde att etablera sig på andra platser 
i landskapet som bättre passade den nya tidens behov. Vi har tidigare 
nämnt Uppåkra utanför Lund i Skåne som en av dessa nya centrala 
platser, medan Østervang på Själland är en annan. Med dessa och 
andra liknande platser inleddes en ny fas av historien, då de skandi
naviska folken via den ledande eliten tog plats i Europa.

125



NOTER

1 Andersson 8c Berschend 1997; Jen
sen 2003: 157ff, 339ff

2 Lund Hansen 1987:292-368
3 Storgaard 2003
4 Wikander 1995
5 Wikander 1995
6 Wells 2005:159ff
7 Andersson 8c Herschend 1997:24ff; 

Hedeager & Tvarnø 2001:20, 79; 
Wells 2005:159

8 Hedeager & Tvarnø 2001:20.
9 Wells 2005:166ff

10 Wells 2005:86ff
11 Wells 2005:7.
12 Hedeager 8c Tvarnø 2001:98
13 Caesar: VI 22:1-2.
14 Hedeager 8c Tvarnø 2001:107f; An

dersson 8c Herschend 1997:77ff
15 Hedeager 8c Tvarnø 2001:108f
16 Tacitus: kapitel 44; Önnerfors 

1969:95
17 Tacitus: kapitel 11, 12; Önnerfors 

1969:47ff
18 Önnerfors 1969:19ff
19 Jfr Said 1997
20 Münkler 2006:125f
21 Se Fernstål 2004:239ff för en aktu

ell diskussion
22 Augustus: 26:2.4
23 Önnerfors 1969:104; Grane 

2003:134f
24 Storgaard 2003:11 lf
25 Tacitus: kapitel 15, Önnerfors 

1969:55
26 Storgaard 2003:112
27 Lund Hansen 1987; Andersson 8c 

Herschend 1997:34f
28 Andersson Sc Herschend 1997:50
29 Hedeager 1992:197ff

30 Skrę 1998:1 Iff
31 Bradley 1993:22ff; Chapman 

1997; Skoglund 2007; Strömberg 
2005b:45f

32 Samuelsson 2001:79
33 Säfvestad 1993; Strömberg 

2005a: 180ff; Artursson SC Björk 
2007:323ff

34 Hadevik m.fl. 2006:167ff
35 Hadevikm.fi. 2006:167ff
36 Rudin 8c Brink 2002:145ff, 272ff
37 Nord 8c Sarnäs 2005:149ff
38 Björhem Sc Magnusson Staaf 

2006:68ff
39 Rudin Sc Brink 2002: 145ff, 272ff; 

Nord 8c Sarnäs 2005:148ff
40 Rudebeck 8c Ödman 2000:207ff, 

217f
41 Rudebeck 8c Ödman 2000:8Iff; 

Rudebeck 2002
42 Rudebeck 8c Ödman 2000: Planch 

14, jfr. Fendin 2005
43 Rudebeck 8c Ödman 2000:217f
44 Rudebeck 8c Ödman 2000:160ff
45 Rudebeck 8c Ödman 2000:161f
46 Björk 2005: 219ff
47 Ringberg 1980
48 Persson 1998:65
49 Björhem 8c Magnusson Staaf 

2006:167ff
50 Carlie 8c Artursson 2005:171ff
51 Berggren 8c Celin 2004:181f:l86
52 Carlie 8c Artursson 2005:167ff
53 Gardell 2007
54 Gidlöf, Hammarstrand Dehman 8c 

Johansson 2006:176ff
55 Hammarstrand Dehman, Jansen, 8c 

Hanny 2007:63ff
56 Friman 2007:3Iff
57 Friman 2008:178f
58 Friman 2008:129
59 Friman 2007: 27ff; Sanden 8c 

Andréasson, under utgivning
60 Friman 2007:28
61 Friman 2008:134

126



62 Tacitus: Kapitel 26.
63 Pedersen 8c Widgren 1998:278f
64 Hedeager 1992:197ff
65 Widgren 1998
66 Tacitus: Kapitel 25
67 Iversen 1994:121ff
68 Iversen 1994:200ff
69 Gaunt 1983:88f
70 Gaunt 1983:85ff
71 Söderberg 2005:32
72 Petersson 2006:61
73 Nord & Sarnäs 2005:194
74 Berggren 8c Celin 2004:1811; Peder

sen 8c Widgren 1998:374
75 Jfr t.ex. Ethelberg 2003
76 Roymans 1996:64f
77 Roymans 1996:61 ff
78 Roymans 1996:65ff, 70
79 Roymans 1996:51 ff
80 Roymans 1996:72ff
81 Roymans 1996:54
82 Penack 1993:209
83 Björk 2005:71f, katalogdel
84 Funktionsbestämning enligt Björk 

2005 katalogdel och Penack 
1993:1851

85 Björk 2005: katalognr. 156 och 196
86 Björck 2005:127
87 Penack 1993:65ff
88 Jfr Rääf 2001:40ff
89 Carlie 2004:27ff
90 Carlie, Friman 8c Strömberg 2007
91 Carlie 2004:103ff, 107ff, 124ff; 

Gardell 2007
92 Goldhahn 8c Østigård 2007
93 Lundborg 1972; Oldeberg 1974
94 Kristiansen 1998
95 Tylecote 1976:40; Nørbach 1998, 

s. 54ff; Magnusson 8c Rubensson 
2001; Jensen 2003:47f; Buchwald 
2005:171ff; Wranning 2005:126ff

96 Kristiansen 1998:21 Off
97 Tylecote 1976:59ff
98 Jensen 2003:340ff, 349ff, 354ff
99 Tornsbjerg 2002

100 Tylecote 1976:59f; Jensen 
2003:358ff

101 Hedeager 1988:119f; Jensen 
2003:358ff

102 Tylecote 1976:58
103 Legeringar med upp till 32,5 % 

zink utgörs av s.k. d-mässing, vilken 
är en mjuk och smidbar form. Ett 
material med en zinkhalt på mellan 
46,5 och 48,9 %, s.k. ß-fas, är hård 
och spröd. Inom haltområdet 32,5 
till 46,5 % uppträder båda faserna 
samtidigt. För gjutning används 
kopparlegering med 10 till 20 % 
zink, men mer sällan upp till 30 % 
zink. (Andersson, Grandin, Hjärth- 
ner-Holdar 8c Willim 2007:7f)

104 Vid ca 150 f.Kr. uppgick silverhal
ten till 94 %. Vid tiden för Kejsar
dömet var halten kring 80 %, och 
kring 220 e.Kr. var halten nere på 
44 %. (Tylecote 1976:59)

105 Vid introduktionen år 45 f.Kr be
stod mynten av d-mässing med en 
zinkhalt om 27,6 %. Vid 79 e.Kr. 
hade halten zink sänkts till 15,9 % 
och vid 161 e.Kr. till 7,87 %. (Tyle
cote 1976:60)

106 Zinkoxid (ZnO) kan inte förenas 
med kol under en temperatur på
1 000 °C, då metallen zink har en 
koktemperatur på 923°C. Processen 
måste göras i en form av slutet kärl 
där metallen kan kondenseras och 
tas tillvara i flytande form, renad 
från oxidens syreatomer som kolet 
tagit hand om genom att skapa kol
dioxid. (Tylecote 1976:77)

107 Det finns indikationer på att metal
lisk zink framställts i Kina, perio
den 200 f.Kr. till 200 e.Kr. Tylecote 
menar dock att dessa slumpmässigt 
kan ha uppkommit i samband med 
traditionell mässingstillverkning. 
Under Mingdynastin på 1400- och

127



1500-talet fanns mässingsmynt be
stående av 97-99 % zink och 1-2,
4 % koppar. Under 1300-talet finns 
referenser till metallisk zinkfram
ställning i Iran. I Rajasthan i Indien 
fanns en omfattande produktion 
av metallisk zink mellan 900- och 
1500-talet. (Tylecote 1976:77)

108 Andersson, Grandin, Hjärthner- 
Holdar & Willim 2007:15

109 År 1568 noterades att man nåd
de en zinkhalt om 31 %, vilket är 
gränsen för d-mässing. (Tylecote 
1976:96)

110 En halt på 34,6 % respektive
37 % innebär att dessa ligger inom 
intervallet där både d- och ß-fas 
mässing förekommer. En annan del 
av samma föremål har en halt på 
27 %, vilken kan uppnås genom 
traditionell metod där mineralet 
galmeja använts. (Andersson, Gran
din, Hjärthner-Holdar & Willim 
2007:14f)

111 Becker 2005:292ff
112 Tornsbjerg 2002
113 Arkeologi i Sverige 1982-1983:546
114 Grandin, Andersson & Willim 

2007:45ff
115 Grandin, Andersson & Willim 

2007:40ff, 43f
116 Grandin, Andersson & Willim 

2007:40f, 44f
117 Nauman 1919; Thunmark 1937:17; 

Grandin, Andersson &c Willim 
2007:41

118 Helgesson 2002:83
119 Lund Hansen 1995:452ff
120 Hedeager 1992:134
121 Helgesson 2002:101
122 Helgesson 2002:137f
123 Otto 2006:23.
124 Keegan 2005:18
125 Bossen 2006:98, 90
126 Bossen 2006:96
127 Ilkjser 2000

128 Nicklasson 1997; Watt 2003
129 Nicklasson 1997: katalogdel; Watt 

2003
130 Nicklasson 1997: katalog; Lund 

Hansen 1995:245ff
131 Watt 2003
132 Tacitus: kapitel 27
133 Watt 2003
134 Watt 2003
135 Sarnäs & Engström 2006:187ff
136 Jfr Andrén 2004:417f
137 Randsborg 1996; Kaul 1988; Kaul 

2003a
138 Kaul 1988:83; Kaul 2003a
139 Martens 2001
140 Kaul 1988:23
141 Kaul 2003b; Randsborg 1996:57
142 Friman 2008:122f
143 Nicklasson 1997: 246 ff; Branca 

2001; Björk 2005:75 ff
144 Om dateringen av ben- och horn

spetsarna se Martens 2001:146
145 Friman 2008:122f
146 Friman 2008:136
147 Lindbom 2007
148 Jensen, Jørgensen & Lund Hansen 

2003:323 f
149 Jensen, Jørgensen & Lund Hansen 

2003:327
150 Larsson & Lenntorp 2004
151 Helgesson 2004
152 Wells 2005
153 Dahlgren 2008
154 Björhem &c Magnuson Staaf 

2006:88ff
155 Jfr Anglert, Larsson, Mogren & Sö

derberg 2006
156 Lilja 1998
157 T.ex. Prakash (red.) 1995
158 Jones 1997
159 Skoglund 2007
160 Björk 1998
161 Dahlgren 2008:252
162 Haarnagel 1979:249ff, 296
163 Andrén 2006
164 Dahlgren 2008:59, 212, 220

128



REFERENSER

Andersson, D., Willim, A., Grandin, L., & Hjärthner-Holdar, E. 2007. Arkeometallur- 
giska analyser av material från Gyllins Trädgård. Husie, RAÄ 66:1, Malmö kom
mun, Skåne. Analysrapport nummer 6-2007. Uppsala: Avdelningen för arkeologiska 
undersökningar, UV GAL.

Andersson, K. & Herschend, F. 1997. Germanerna och Rom. Occasional Papers in Ar
chaeology 13. Uppsala: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Uni
versitet.

Andrén, A. 2004. I skuggan av Yggdrasil. Trädet mellan idé och realitet i nordisk tra
dition. I: A. Andrén, C. Rauderve, & K. Jennbert (red.) Ordning mot kaos - studier 
av nordisk förkristen kosmologi. Vägar till Midgård 4, sid. 389-430. Lund: Nordic 
Academic Press.

Andrén, A. 2006. Skandinavisk religion i tid och rum. I: A. Andrén & P. Carelli (red.) 
Odens öga: mellan människor och makter i det förkristna Norden. Helsingborg: 
Dunkers kulturhus.

Anglert, M., Larsson, S., Mogren, M. & Söderberg, B. 2006. Att lägga ut diskursen i 
landskapet. I: S. Larsson (red.) Centraliteter. Människor, strategier och landskap, sid. 
13-50. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Artursson, M. 8c Björk, T. 2007. Vætland - ett vattenrike. Tankar kring en bronsålders- 
bygd 2300-500 f.Kr. I: M. Artursson (red.). Vägar till Vætland. En bronsåldersbygd i 
nordöstra Skåne 2300-500 f.Kr., sid. 295-359. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Augustus. Res Gestae Divi augusti. Kejsar Augustus självbiografi. Den latinska texten 
med inledning, översättning och kommentarer av Anders Ollfors 1988. Borås: Nor
ma.

Becker, N. 2005. Metallhantverk och specialisering. I: A. Carlie (red.), järnålder vid 
Öresund. Band 1. Specialstudier och syntes. Skånska spår - arkeologi längs Västkust
banan, sid. 250-305. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Berggren, Å. &c Celin, U. 2004. Öresundsförbindelsen. Burlöv 20C. Rapport över arkeo
logisk slutundersökning. Rapport nr 36. Malmö: Malmö kulturmiljö.

Björhem, N. &c Magnusson Staaf, B. 2006. Långhuslandskapet. En studie av bebyggelse 
och samhälle från stenålder till järnålder. Malmöfynd 8. Malmö: Malmö Kultur
miljö.

Björk, T. 2005. Skäran på bålet. Om den äldre järnålderns gravar i Skåne. University 
of Lund: Institute of Archaeology - Report Series No. 92. Lund: Institutionen för 
arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

Bossen, C. 2006. War as Practice, Power, and Processor: A Framework for the Analysis 
of War and Social Structural Change. I: T. Otto, H. Thrane & H. Vandkilde (red.) 
Warfare and Society. Archaeological and Social Anthropological Perspectives, sid. 
89-102. Århus: Aarhus University Press.

Boye, L. 2008. Bosættelsemønster på Østsjælland. I: A. Carlie (red.) Öresund - Barriär 
eller bro? Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under

129



järnåldern. Centrum för Danmarksstudier 18, sid. 15-32. Göteborg: Makadam i 
samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet.

Bradley, R. 1993. Altering the Earth: the Origins of Monuments in Britain and continental 
Europe: the Rhind lectures 1991-92. Edinburgh: Society of Antiquaries of Scotland.

Branca., K. 2001. Människor och samhälle under romersk järnålder belysta av sydväst
skånska gravfynd. I: B. Hårdh (red.) Uppåkra - centrum och sammanhang. Acta 
Archaeologica Lundensia Series in 8° No. 38, sid. 43-56. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International.

Buchwald, V. F. 2005. Iron and steel in ancient times. Historiske-filosofiske Skrifter 29. 
København: Det Konglige Danske Videnskabernes Selskab.

Caesar, J. Commentarii de bello Gallica. Kriget i Gallien. I svensk tolkning jämte inled
ning och anmärkningar av Åke Fridh. 1970. Helsingborg: Bokfrämjandet.

Cardell, A. 2007. Djurbenen från Gyllins trädgårdar. I: A. Carlie, B. Friman & B. Ström
berg: Gyllins trädgård. Område A, D och E, Husie socken i Malmö stad, Skåne län, 
sid. 1-11. Malmö kulturmiljö. Enheten för Arkeologi Rapport 2007:061/Riksantik- 
varieämbetet UV Syd Rapport 2007:31.

Carlie, A. 2004. Forntida byggnadskult. Tradition och regionalitet i södra Skandinavien. 
Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter No 57. Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet.

Carlie, A. (red.) 2008. Öresund - Barriär eller broi Kulturella kontakter och samhälls
utveckling i Skåne och på Själland under järnåldern. Centrum för Danmarksstudier 
18. Göteborg: Makadam i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds 
universitet.

Carlie, A. & Artursson, M. 2005. Böndernas gårdar. I: A. Carlie (red.) Järnålder vid 
Öresund. Band 1. Specialstudier och syntes. Skånska spår - arkeologi längs Västkust
banan, sid. 162-245. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Carlie, A., Friman, B. & Strömberg, B. 2007. Gyllins trädgård. Område A, D och E, 
Husie socken i Malmö stad, Skåne län, Malmö kulturmiljö. Enheten för Arkeologi 
Rapport 2007:061/Riksantikvarieämbetet UV Syd Rapport 2007:31.

Chapman, J. 1997. Places as Timemarks - the Social Construction of Prehistoric Land
scapes in Eastern Hungary. I: G. Nash (red.). Semiotics of Landscape: Archaeology 
of Mind, sid. 31-45. British Archaeological Report, International Series No 661. 
Oxford. Archaopress.

Dahlgren, M. 2008. Stilla flyter Maas: senromersk strategi och logistik i den arkeo
logiska rekonstruktionen. Lund: Lunds universitet.

Ethel berg, P. 2003 Gården og landsbyen i jernalder og vikingetid (500 f. Kr. - 1000 e. 
Kr.). I: L. S. Madsen, &c O. Madsen (red.) Det Sønderjyske Landsbrugs Historie. 
Jernalder, vikingetid og middelalder. Skrifter utgivet af historisk Samfund for Sønder
jylland. Nr. 82, sid. 123-374. Haderslev: Haderslev museum og Historisk Samfund 
for Sønderjylland.

Fernstål, L. 2004. Delar av en grav och glimtar av en tid. Om yngre romersk järnålder, 
Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X. Stockholm Studies in Ar
chaeology 32. Stockholm: Stockholms Universitet.

Friman, B. 2007. Vintrieleden - Hyllie IP - Ekostråket. Järnåldersbebyggelse på Hyllie 
156:8. Rapport över arkeologiska undersökningar 1999-2000. Rapport 2006:012. 
Malmö: Malmö Kulturmiljö.

130



Friman, B. 2008. Att stå på egna ben. Centrala funktioner och lokal utveckling under 
yngre bronsålder och äldre järnålder i Mellanbyn, Skåne. Malmöfynd nr 18. Malmö: 
Malmö Kulturmiljö.

Gaunt, D. 1983. Familjeliv i Norden. Malmö: Gidlunds.
Gidlöf, K., Hammarstrand Dehman K. & Johansson, T. 2006. Almhov - delområde 

1. Citytunnelprojektet. Rapport över arkeologisk slutundersökning. Malmö Kultur
miljö. Rapport Nr 39. Malmö: Malmö Kulturmiljö.

Goldhahn, J. & Østigård, T. 2007. Rituelle spesialister i bronse- og jernalderen. Göte
borg: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs universitet.

Grandin, L., Andersson, D. & Willim, A. (Med bidrag av Oie Stilborg och Emma Grön
berg) 2007. Ett mångfacetterat metallhantverk i Södra Kristineberg och Svängedamm- 
shagen. Arkeometallurgiska analyser av brons, järn, slagg, malm och teknisk keramik 
från yngre bronsålder och järnålder. Malmö stad, Oxie sn, Skåne. Geoarkeologiskt 
Laboratorium, Analysrapport nummer 9-2007.

Grane, T. 2003. Romerske kilder til Germaniens geografi og etnografi. I: L. Jørgensen, 
B. Storgaard. & L. Gebauer, (red.) Sejrens triumf. Norden i skyggen af det romersk 
imperium, sid. 126-147. København: Nationalmuseet.

Haarnagel, W. 1979. Die Graubung Feddersen Wierde. Band II. Wiesbaden: Franz Ster
ner Verlag GMBH.

Hadevik, C., Janssen, J., Jansson, R, Sagrén, J. & Winkler, M. 2006. Hyllie station - del
område 3 och Hotelltomten. Citytunnelprojektet Rapport over arkeologisk slutun
dersökning Malmö Kulturmiljö Rapport nr 41. Malmö: Malmö Kulturmiljö.

Hammarstrand Dehman, K, Jansen, J. & Hanny, S. 2007. Citytunnelprojektet. Vintrie 
idrottsplats samt Vintrie 20:1 och 20:59. Rapport över arkeologisk slutundersök
ning. Malmö Kulturmiljö Rapport nr 46. Malmö: Malmö Kulturmiljö.

Hedeager, L. 1988. Pengeøkonomi og prestigeøkonomi i Romersk Jernalder. I: Mor
tensen, R & Rasmussen, B.M. (red.). Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jeralderens 
stammesamfund. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII, sid. 117-122. Aarhus: 
Aarhus Universitetsforlag.

Hedeager, L. 1992. Danmarks Jernalder. Mellem stamme og stat. Aarhus: Aarhus Uni
versity Press.

Hedeager, L. & Tvarnø, H. 2001. Tusen års Europahistorie. Romere, germanere og 
nordboere. Oslo: Pax Forlag A/S.

Helgesson, B. 2002. Järnålderns Skåne. Samhälle, centra och regioner. Uppåkrastudier 
5. Acta archaeologica Lundensia Series in 8°, No 38. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International.

Helgesson, B. 2004. Tributes to be spoken of. Sacrifice and Warriors at Uppåkra. I: L. 
Larsson (red.) Continuity for centuries. A ceremonial building and its context at Up
påkra, southern Sweden. Uppåkrastudier 10. Acta Archaeologica Lundensia series in 
8° No. 48, sid. 223-239. Stockholm: Almqvist &c Wiksell International.

Helms, M. W. 1998. Access to Origins. Affiness, Ancestors and Aristocrats. Austin: Uni
versity of Texas Press.

Ilk j ær, J. 2000. Illerup Ådal - et arkæologisk tryllespejl. Moesgård: Jysk Arkæologisk 
Selskab.

Iversen, T. 1994. Trelldommen. Norsk slaveri i middelalderen. Bergen: Historisk insti
tutt. Universitetet i Bergen.

131



Jensen, J. 2003. Danmarks oldtid. Ældre jernalder 500 f. Kr.-400 e. Kr. København: 
Gyldendal.

Jensen, X. R, Jørgensen, L. K. &c Hansen, U. L. 2003. Den germanske hær Krigere, sol
dater og officerer. I: L. Jørgensen, B. Storgaard & L. Gebauer Thomsen (red.), Sejrens 
Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, sid. 310-328. Köpenhamn: 
Nationalmuseet.

Jones, S. 1997. The Archaeology of Ethnicity. Constructing identities in the past and 
present. London och New York: Routledge.

Kaul, F. 1988. Da våbnene tav. Hjortspringfundet og dets baggrund. Köpenhamn: Na
tionalmuseet.

Kaul, F. 2003a. The Hjortspring find. 1: O. Crumlin-Pedersen & A. Trakadas 2003. 
(red.) Hjortspring. A Pre-Roman Iron Age warship in context, sid. 141-185. Rosk
ilde: Viking Ship Museum in Roskilde.

Kaul, F. 2003b. The Hjortspring boat and ship iconography of the Bronze Age and 
the Early Pre-roman Iron Age. I: O. Crumlin-Pedersen & A. Trakadas 2003. (red.) 
Hjortspring. A Pre-Roman Iron Age warship in context, sid. 187-207. Roskilde: 
Viking Ship Museum in Roskilde.

Keegan, J. 2005. Krigets historia. Stockholm: Natur och kultur.
Kristiansen, K. 1998. Europe before history. New Studies in Archaeology. Cambridge: 

Cambrige University Press..
Kristiansen, K &c Larsson, T.B. 2005. The rise of Bronze Age society: travels, transmis

sions and transformations. Cambridge: Cambridge University Press
Larsson, L. & Lenntorp, K-M. 2004. The Enigmatic House. I: L. Larsson (red.) Continu

ity for centuries. A ceremonial building and its context at Uppdkra, southern Sweden. 
Uppåkrastudier 10. Acta Archaeologica Lundensia series in 8° No. 48, sid. 3-48. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Lilja, A. 1998. Sockrade hjärtan och godissugna spöken. Alla hjärtans dag och Hallo
ween - två nya festseder i Sverige. Forskningsrapport från Språk- och folkminnesin- 
stitutet i Uppsala. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala.

Lindbom, P. 2007. Vapnen under Wreccornas tid, 150-500 e. Kr. Om de romerska auxi- 
larpilspetsarna och den västliga traditionens framväxt. AUN 36. Uppsala: Institutio
nen för arkeologi och antikens historia, Uppsala universitet.

Lund Hansen, U. 1987. Römischer Import im Norden. Warenaustausch zwischen dem 
Römischen Reich und freien Germanien während der Kaiserzeit unter besonderer 
Berücksichtigung Nordeuropas. Nordiske Fortidsminder, Serie B, Bd. 10. Køben
havn: Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab.

Lund Hansen, U. 1995. Himlingöje - Seeland - Europa. Ein Gräberfeld der jüngeren 
römischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und internationalen Beziehungen. 
Nordiske Fortidsminder Serie B Band 13. Köpenhamn: Det Kongelige Nordiske Old
skriftselskab.

Lundborg, L. 1972. Undersökningar av bronsåldershögar och bronsåldersgravar i södra 
Halland. Höks, Tönnersjö och Halmstads härader under åren 1854-1970. Hallands 
Museum 2. Halmstad: Hallands Museum.

Magnusson, G. & Rubensson, L. 2001. Järnhanteringens etablering i Sverige. I: Magnus
son, G. (red.). Möre. Historien om ett Småland, sid. 331-344. Kalmar: Kalmar läns 
museum.

132



Martens, J. 2001. A Wooden Shield Boss from Kvärlöv, Scania. Some Remarks on the 
Weaponry of the Early Pre-Roman Iron Age in Northern Europe and the Origin of 
the Hjortspring Warriors. In: M. Meyer (red.) “-trans Albim fluvium”: Forschungen 
zur vorrömischen, kaiserzeitlichen und mittelalterlichen Archäologie : Festschrift für 
Achim Leube zum 65. Geburtstag, sid. 135-159. Rahden: Leidorf.

Münkler, H. 2006. Imperier. Världsherraväldets logik. Från Romarriket till Förenta sta
terna. Göteborg: Daidalos.

Naaman, E. 1919. Södra och mellersta Sveriges sjö- och myrmalmer. Deras bildnings- 
historia, utbredning och praktiska betydelse. Sveriges Geologiska Undersökning, Ser. 
C 297. Stockholm.

Nicklasson, P. 1997. Svärdet ljuger inte. Vapenfynd från äldre järnålder på Sveriges fast
land. Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° No. 22. Stockholm: Almqvist 
&C Wiksell International.

Nord, J. & Sarnäs, A. 2005. Öresundsförbindelsen. Lockarp 7D-E. Rapport över arkeo
logisk slutundersökning. Rapport nr 18. Malmö: Malmö kulturmiljö.

Nørbach, L. C. 1998. Ironworking in Denmark. From the Late Bronze Age to the Early 
Roman Iron Age. Acta Archaeologica Vol. 69 1998, sid. 53-75.

Otto, T. 2006. Conceptions of Warfare in Western Thought and Research: An Introduc
tion. I: T. Otto, H. Thrane & H. Vandkilde (red.) Warfare and Society. Archaeologi
cal and Social Anthropological Perspectives, sid. 23-28. Århus: Aarhus University 
Press.

Oldeberg, A. 1974. Die ältere Metallzeit in Schweden I. Stockholm: Kungliga Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien.

Pedersen, E-A. & Widgren, M. 1998. Del 2. Järnålder. 500 f. Kr.-1000 e. Kr. I: Jord
brukets första femtusen år. Det svenska jordbrukets historia, sid. 237-453. Natur 
och Kultur/Lts förlag. I samarbete med Nordiska museet och Stiftelsen Lagersberg.

Penack, J-J. 1993. Die eisernen eisenzeitlichen Erntegeräte im freien Germanien, Ox
ford: Tempus Reparatum,

Persson, J. 1998. Toftanäs - järnåldersbygd från tiden för Kristi födelse. I: L. Larsson & 
B. Hårdh (red.) Centrala Platser - Centrala Frågor. Samhällsstrukturen under Järn
åldern. Uppåkrastudier 1. Acta Archaeologica Lundensia. Series In 8°, No. 28, sid. 
63-72. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Petersson, M. 2006. Djurhållning och betesdrift. Djur, människor och landskap i västra 
Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder. Stockholm: Riksantikva
rieämbetet.

Prakash, G. (red.) 1995. After colonialism: imperial histories and postcolonial displace
ments. Princeton: Princeton University Press.

Randsborg, K. 1996. Hjortspring: warfare and sacrifice in early Europe. Aarhus: Aarhus 
University Press.

Ringberg, B. 1980. Beskrivning till jordartskartan. Malmö SO. Sveriges Geologiska un
dersökning. Jordartsgeologiska kartblad skala 1:50 000. Serie Ae nr 38. Uppsala 
1980.

Roymans, N. 1996 The sword or the plough. Regional dynamics in the ramnisation of 
Belgie Gaul and the Rhineland area. I: N. Roymans. (red.) From the Sword to the 
Plough. Three studies on the earliest romanisation of northern Gaul. Amsterdam Ar
chaeological studies, sid. 10-126. Amsterdam: Amsterdam University Press.

133



Rudebeck, E. & Ödman, C. 2000. Kristineberg - en gravplats under 4 500 är. Malmö - 
fynd 7. Malmö: Stadsantikvariska avdelningen Kultur Malmö.

Rudin, G-B. & Brink, K. 2002. Lockarp 7A. Öresundsförbindelsen. Rapport över arkeo
logisk slutundersökning. Rapport Nr 16. Malmö: Malmö Kulturmiljö.

Said, E. 1997. [1993]. Orientalism. Stockholm Bonniers/Månpocket.
Samuelsson, B-Å. 2001. Kan gravar spegla vägars ålder och betydelse? I: L. Larsson 

(red.). Uppåkra - Centrum i analys och rapport. Uppåkrastudier 4. Acta Archaeolo- 
gica Lundensia. Series m 8°, No. 36, sid. 177-184. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International.

Sarnäs, A. & Engström, T. 2006. Lockarp 7H & Bageritomten. Öresundsförbindelsen. 
Rapport över arkeologisk slutundersökning. Rapport Nr 19. Malmö: Malmö Kul
turmiljö.

Sandén, U. & Andréasson, A. Under utgivning. Hyllie 155:91 och Nya Annetorpsleden. 
Rapport över arkeologisk slutundersökning. Rapport nr 50. Malmö Kulturmiljö.

Skoglund, R 2007. Space and scale in archaeological research - an empiricist problem 
or an ethical dilemma? I: B. Petersson & P. Skoglund (red.) Arkeologi och identitet. 
Acta Archaeologica Lundensia Series in 8° No 53, sid. 155-166. Lund: Institutionen 
för arkeologi och antikens historia.

Skre, D. 1998. Bosetning og besittelse på Romerike 200-1350 e. kr. Oslo: Scandinavian 
University Press.

Sköld, P. E. 1963. En väg och en bygd i gammal stil. Ale. Historisk tidskrift för Skåne
land. Nr 2. 1963, sid. 1-15.

Stjernquist, B. 1991. Olika strategier i romarnas maktutövning mot germanerna. I: L. 
Larsson & E. Ryberg (red.). Arkeologi och makt. Rapport från arkeologidagarna 15- 
17 januari 1990. University of Lund, Institutet of Archaeology. Report Series No. 40, 
sid. 45-54. Lund: Arkeologiska Institutionen och Historiska museet.

Stjernquist, B. 2008. Limes på kontinenten. Nationalencyklopedin. http://ivww.ne.se/ 
artikel/241733. (Hämtad 2009-01-29)

Storgaard, B. 2003. Kosmopolitiske aristokrater. I: L. Jørgensen, B. Storgaard & L. Ge
bauer Thomsen (red.), Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, 
sid. 106-125. Köpenhamn: Nationalmuseet.

Strömberg, B. 2005a. Gestaltning av bronsålderslandskap. I: P. Lagerås & B. Strömberg 
(red.). Bronsåldersbygd 2300-500 f.Kr. Skånska spår - Arkeologi längs Västkustba
nan, sid. 160-219. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Strömberg, B. 2005b. Gravplats gravfält. Platser att minas vid - platser att skapa minnen 
vid. Gotarc Series b. Gothenburg Archaeological Thesis No. 42. Göteborgs univer
sitet.

Strömberg; B. 2008. Det förlorade järnet. Medeltida dansk protoindustriell järnhanter
ing. Stockholm. Riksantikvarieämbetet.

Strömberg, M. 1961. Untersuchungen zur jüngeren Eisenzeit in Schonen: Völkerwan
derungzeit-Wikingerzeit. Bonn/ Lund : Rudolf Habelt Verlag/Gleerups förlag.

Svanberg, F. 2003. Death Rituals in South-East Scandinavia AD 800-1000. Decoloniz
ing the Viking Age 2. Acta Archaeologica Lundensia series in 4° No. 24. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International.

Säfvestad, U. 1993. Högen och bygden - territoriell organisation i skånsk bronsålder. I: 
L. Larsson (red.) Bronsålderns gravhögar. Rapport från ett symposium i Lund 15.

134



XI-16. XI 1991. University of Lund Institute of Archaeology Report Series No 48, 
sid. 161-169. Lund: Arkeologiska institutionen och Historiska museet.

Söderberg, B. 2005. Aristokratiska rum och gränsöverskridande. Järrestad och sydöstra 
Skåne mellan region och rike 600-1100. Arkeologiska undersökningar, Skrifter No 
62. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Sørensen, S. A. 2000. Hørup - en sjællandsk verkstedspladser fra romersk jernalder. 
Frederikssund: Museet Færgegaarden.

Tacitus, C. De origine et situ germanorum liber.l översättning av Alf Onnerfors. 1969. 
Germania. Originalets text med svensk tolkning jämte inledning och kommentarer. 
Stockholm: Natur och Kultur.

Thunmark, S. 1937. Über die regionale Limniologie von Südschweden. Sveriges Geolo
giska Undersökning, Ser. C, nr 410. Stockholm.

Tornsbjerg S. Å. 2002. Skrot og godt fra Østervang - en værkstedsplads ved Ejby nær 
Køge. I: J. Pind, A. N. Jørgensen, L. Jørgensen, B. Storgård, P. O. Rindel 8c J. Ilkjær 
(red.). Drik - og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen på 60-årsdagen. 
Publications from the National museum. Studies in Archaeology and History, vol 7, 
sid 149-158. København: Nationalmuseet.

Tylecote, R.F. 1976. A History of Metallurgy. London: The Metals Society.
Watt, M. 2003. Våbengrave - regionale forskelle inden for våbentyper og gravskik i 

Danmark, 100 f. Kr-400 e. Kr. I: L. Jørgensen, B. Storgaard 8c L. Gebauer Thomsen 
(red.), Sejrens Triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, sid. 106-125. 
Köpenhamn: Nationalmuseet.

Wells, P. S. 2005. Teutoburgerskogen. Slaget som stoppade Rom. Stockholm: Pan. Nord- 
stedts 8c söner AB.

Widgren, M. 1998. Kulturgeografernas bönder och arkeologerna guld - finns det någon 
väg till en syntes? I: L. Larsson 8c B. Hårdh (red.) Centrala platser - Centrala frågor. 
Uppåkrastudier 1, sid. 281-296. Stockholm: Almqvist 8c Wiksell international. 

Wikander, Ö. 1995. Romerska riket: I: Nationalencyklopedin. Sextonde bandet, sid. 
17-20, Höganäs: Bokförlaget Bra böcker.

Wranning, P. 2005. Järnframställarnas stora gård. I: Toreld, Ch. 8c Wranning, P. (red.). 
Förromersk järnålder i fokus. Framgrävt förflutet från Fyllinge, vol 2, sid. 96-165. 
Halmstad: Hallands länsmuseer, Landsantikvarien.

Önnerfors, A. 1969. Inledning. I: Tacitus, C. De origine et situ germanorum liber. Ger
mania. Originalets text med svensk tolkning jämte inledning och kommentarer, sid. 
7-29. Stockholm: Natur och Kultur.

135



BILDREGISTER

Anne Carlie, Riksantikvarieämbetet, sid. 101
Bo Strömberg, Riksantikvarieämbetet, sid. 6, 10, 12, 22, 36, 41, 68, 87, 89, 96, 116 
Jenny Thornell, Malmö Museer, sid. 64, 65, 106, 109, 111 
Malmö Museer, sid. 31
Staffan Hyll, Riksantikvarieämbetet, sid. 8, 42, 74 uppslag, 77 
Sören Hallgren, Statens Historiska Museer, sid. 20 
Thomas Hansson, Riksantikvarieämbetet, sid. 40, 55, 118 
Ulf Bruxe, Statens Historiska Museer, sid. 101

136









Tide'll runt Kristi födelse var romarrikets storhetstid. Mötet med 

den romerska kulturen kom att förändra samhällena i Skandi

navien. Med utgångspunkt i arkeologiska undersökningar som 

gjorts i Malmö, försöker vi ge en inblick i de förändringar som 

ägde rum vid denna tid och inte minst hur människor förhöll sig 

till det romerska riket.

Malmö stad

ISBN 978-91-7209-540-3

9 789172'095403

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET

ISBN 978-91-7209-540-3


