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Söderslätt
På svenskt område börjar och slutar Europaväg 6 vid Trelleborgs hamn. Där
ifrån sträcker den sig norrut längs Sveriges västkust och vidare in i Norge. 
Omedelbart norr om Trelleborg passerar vägen genom det bördiga Söderslätt, 
en fullåkersbygd som utgörs av ett öppet slättlandskap som genom åren kal
lats för Sveriges kornbod. Området är mycket bördigt och har sedan jordbru
kets införande för cirka 6000 år sedan varit attraktivt för människorna. Ät 
norr höjer sig området långsamt upp mot det sydvästskånska backlandskapet, 
där den gamla landsvägen mellan Malmö och Ystad betraktas som Söderslätts 
norra gräns.

Söderslätt har en lång historia och förhistoria. Det var i denna del av Sve
rige som inlandsisen tidigast försvann. Här har människorna bott sedan ur
minnes tider och området räknas bland de fornlämningstätaste i Sverige. De 
tydligaste spåren är alla gravar som fortfarande kan ses i landskapet. Här 
trängs stenålderns megalitgravar med bronsålderns gravhögar, och brukandet 
av jorden har under alla tider blottlagt föremål som visar var de förhistoriska 
boplatserna legat. På nästan varje gård i trakten finns fornsakssamlingar be
stående av exempelvis praktfulla yxor, dolkar, skäror av flinta, som genom 
åren påträffats på markerna.

Stenåldern på Söderslätt framträder tydligast i de många megalitgravarna 
som ligger utspridda kring E6:an. Skegriedösen kan ses som ett typiskt exem
pel. Av Skånes omkring fyrtiofem bevarade dösar ligger nära hälften på 
Söderslätt, men dagens forskning tyder på att det kan ha funnits bortåt ett 
hundratal.

På Söderslätt finns också gott om gravhögar från bronsålder, framförallt 
på de något tyngre jordarna en bit in från kusten. Där ligger de ibland samla
de i grupper, som vid Steglarp och Gylle där de utgör ett tydligt inslag i land
skapsbilden.

Även järnåldern finns närvarande, men gravmonumenten är inte lika 
framträdande som under tidigare perioder. Från denna del av vår förhistoria 
finns inga imponerande gravhögar i stil med bronsålderns ättehögar. Gravhö
garna var i stället små och kunde ligga samlade i gravfält. De flesta har under 
årens lopp jämnats ut och försvunnit på grund av odling, men ett vackert 
gravfält från denna tid kan dock ses vid Albäcksskogen, precis där dagens E6 
svänger norrut från sydkusten. Här finns ett drygt åttiotal små gräsklädda 
kullar som ligger tätt samlade.
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Söderslätt förefaller ha varit ett tätt befolkat och intensivt utnyttjat områ
de under alla tider. Vid järnålderns slutskede, under vikingatiden, dras områ
det in i den danska riksbildningen som inledningsvis framför allt berörde den 
sydvästra delen av Skåne. Att området spelat en betydande roll kan vi bland 
annat se i fynden av flera stora silverskatter från områdena norr om Trelle
borg. Ringborgen i Trelleborg, som dock blev en kortvarig historia, är ett 
kraftigt uttryck för den danske kungens ambitioner i slutet av 900-talet. För
ändringar har dock inte alltid kunnat genomdrivas enkelt, utan har ofta mött 
ett visst motstånd. Den kungliga forvaltningsgården lokaliserades istället till 
Gylle och handeln kan förmodligen knytas till köpinge-byarna öster om Trel
leborg. Själva staden skapades först vid mitten av 1200-talet.

Handeln i området måste ha fått ett riktigt uppsving i samband med 
Skånemarknaden, en medeltida marknad vid Skanör och Falsterbo. Under 
varje höst från noo-talets mitt ägde denna nordeuropeiska marknad rum. Det 
var det gynnsamma läget för seglation och den enorma tillgången på sill som 
utgjorde de viktigaste förutsättningarna. Med kristendomens införande ska
pades ett stort behov för fisk på hela kontinenten under fastan. Både de in
hemska fiskarna, de utländska köpmännen och den danske kungen gjorde sig 
förtjänster på detta fiske. Och det var säkerligen många Söderslättsbor som 
deltog i detta fiskafänge.

Att Söderslätt även fortsättningsvis blev ett rikt och produktivt område 
märks om vi betraktar spridningen av de medeltida byarna och kyrkorna. By
arna med sina kyrkor ligger så tätt att vi med fog kan beteckna Söderslätt som 
det dåtida Nordens kyrktätaste område. När Linne år 1749 företar sin Skånska 
resa uppger han att man frän toppen av Lundhög, en stor gravhög väster om 
Gylle, kan se inte mindre än tjugofyra kyrkor. Detta säger något om Söder
slätt som en central odlingsbygd med en stor befolkning.

Under 1800-talet genomfördes jordskiftesreformerna, som innebar att 
markägor slogs samman till större enheter och att många gårdar flyttades ut 
ur bygemenskapen till enskilda lägen. Detta resulterade i den spridda bebyg
gelse som finns på Söderslätt idag. Trots allt medförde inte skiftena att byar
na helt försvann, men bebyggelsen förändrades till både utseende och inne
håll.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Söderslätt kan betraktas i ett 
flertusenårigt perspektiv. Området har varit bebott och utnyttjat alltsedan 
stenålder. Förflyttningar och förändringar av bebyggelsen har ägt rum och 
förutsättningarna för människors livsbetingelser har förändrats, men Söder
slätt har alltid för människorna varit ett ”härligt land”.







Skegrie — en by iförändring
Landskapet omkring Skegrie har under långa tider, ända fram till våra dagar, 
utövat en stark dragningskraft på människor. Undersökningarna visar att 
människorna i Skegrie oavsett tidsperiod har ingått i såväl små som större so
ciala sammanhang. De formade sitt landskap utifrån de lokala förutsättning
arna, men också utifrån strömningar i samtiden. Resultaten från undersök
ningarna i Skegrie ger oss inte bara värdefulla kunskaper och insikter om by
livet på Söderslätt, utan också om de samhällen som Skegrie var del av.

Människor som levde och bodde i Skegrieområdet har säkert uppfattat sin 
trakt som mycket attraktiv. Här fanns fina förutsättningar för odling och 
längs med Albäcksån utbredde sig frodiga ängsområden. En viktig färdväg 
genomkorsade trakten och till kusten var det inte långt.

Under tidens gång har människor som bott i området satt sin prägel på 
landskapet - varje generation har både lagt till och tagit från. I landskapet kan 
vi idag se vägar, äldre gravmonument, gränsdiken, åkerstycken, hus och träd
gårdar som härrör från olika tider.

Dolt under marken utbreder sig också ett landskap med spår efter männis
kors liv och leverne. Det är en del av dessa lämningar vi grävt fram.

Järnålderns lämningar hör till de mer undersökta i området och forskarna 
är ense om att Söderslätt var en jämförelsevis tätbefolkad bygd under hela 
denna tid. Under de första århundradena av vår tideräkning träder Uppåkra 
fram som ett betydelsefullt centrum i ett hövdingadöme som redan vid den
na tid kan ha involverat befolkningen på Söderslätt på olika sätt. Under den
na tid kan bebyggelsen i Skegieområdet främst ha bestått av kringflyttande 
ensamgårdar. Stora gravfält vid kustbandet visar emellertid att människorna 
också kunde vara organiserade i större gemenskaper än den enskilda gården.

Under loppet av järnåldern flyttade gårdarna alltmer samman. Under yng
re järnålder (500-1000 e.Kr.) var bebyggelsen på slätten till övervägande del 
organiserad i byar. Dessa skilj de sig från de senare, under medeltiden anlagda 
byarna, bland annat genom att gårdarna var utspridda över ett större område.

Den yngre järnålderns samhälle var socialt skiktat. Lite förenklat talar 
man om tre huvudsakliga befolkningsskikt; en liten jordägande aristokrati, 
ett brett skikt av bönder, och så trälarna som av flera forskare anses ha utgjort 
ungefär en Ijärdedel av hela befolkningen.

Till viss del avspeglar sig de olika befolkningsskikten i den byggda mil
jön och i fyndmaterialen. Gårdarna i en by kunde nämligen vara mycket

7



olikartade sinsemellan. Det var inte ovanligt att en gård skiljde sig från de öv
riga genom att det fanns fler och större hus, och genom att en sådan gård läm
nade efter sig fler och mer exklusiva föremål. De mindre gårdarna var sanno
likt på olika sätt underordnade de större. Trälarna, som arbetade på såväl de 
stora som de mindre gårdarna, ger sig inte lika tydligt till känna i det arkeo
logiska materialet.

Ett utmärkande drag är att kungamakten introducerades under loppet av 
yngre järnålder, vilket ofta sätts i samband med påverkan från det frankiska 
riket. Detta innebär inte att riken med fixerade gränser skapades. Makten var 
i stor utsträckning personlig och kunde vinnas genom allianser och giftermål 
såväl som genom krig eller hot om krig. Makt utövades snarare över männis
kor än över territorier. Platser som Uppåkra i Skåne och Lejre på Själland 
uppfattar vi som kungasäten i sydöstra Skandinavien. Utöver dessa har man 
under senare år funnit allt fler platser som tonar fram som aristokratiska säten 
och platser för maktutövning i lokalsamhället eller på regional nivå.

I det arkeologiska materialet märks de nya strömningarna bland annat ge
nom att aktiviteterna utmed kusterna tilltog starkt under 600- och 700-talen. 
I den aktuella delen av Söderslätt är den stora bosättningen på strandvallen i 
Trelleborg mest känd. Men i likhet med några mindre väl kända kustnära bo
sättningar vid Falsterbohalvön finns det inte någon mer detaljerad kunskap 
om dem för närvarande.

Kustbosättningarna kunde fylla flera syften, både som hamnplatser och 
som baser för att utnyttja havets och strandängarnas resurser. De kan ha varit 
både permanent och säsongsmässigt bebodda. Säkert fanns det starka band till 
byarna i inlandet och till de storgårdar som var belägna i dem. I andra delar av 
Skåne har man undersökt platser som i första hand var ägnade åt handel och 
hantverk, och som kan ha varit mer direkt knutna till samhällets övre skikt.

Ytterligare en tendens i tiden är att järnålderns byar i allt större utsträck
ning kom att koncentreras till närområdena för vad som blev de medeltida 
byarna. Bebyggelseutvecklingen i Skegrie är ett exempel på detta.

Byn Skegrie, vars namn anses vara sammansatt av ordet sked och hög, har 
fått sitt namn efter en eller flera gravhögar som får antas ha varit det mest ut
märkande för byns plats. Ar det den till våra dagar bevarade Skegriedösen, 
som ju också är en slags hög, som har namngivit byn? Ortnamnsforskarna 
menar att namnskicket med efterleden -ie, som är så utbrett på Söderslätt, går 
tillbaka så långt som till århundradena före vikingatiden.

De arkeologiska undersökningarna på området väster om Skegrie visade 
att en mindre samling av gårdar har funnits här före vikingatiden. Byn bestod



Fotografiet visar ett grophus under utgrävning. Ett grophus byggdes så, att man först gräv
de en grop. Därefter restes stolpar i gropens utkanter som skulle bära upp ett enkelt sadel
tak. Taket fixerades sedan i en vall med uppkastade jordmassor, invid gropen. Gropen kun
de sedan fodras med exempelvis grästorv.

av flera glest liggande gårdar, och ett par av dem låg just i närheten av Ske- 
griedösen. Vilka var det som bosatte sig här? Uppfattade människorna de 
gamla gravarna som speciella monument som var attraktiva att bo intill, eller 
blev de snarare tilldelade ett markstycke just här? Vår undersökning visade på 
spår efter ytterligare bortröjda stenåldersdösar, och efter flera resta stenar.

Vi undersökte delar av två eller tre gårdar. Den gård som gav oss mest 
kunskap var belägen på backkrönet alldeles invid dösen. Här fann vi läm
ningar efter tre boningshus som hade avlöst varandra på platsen, liksom flera 
små ekonomibyggnader och ett tiotal så kallade grophus. Det var tydligt att 
gården vid dösen har legat fast under många generationer av brukare.

Vi vet inte hur stor järnåldersbyn var. Vi vet inte heller med säkerhet om 
det fanns någon storgård i byn i detta skede, men det får anses vara högst tro
ligt. Fyndet av ett unikt föremål, en förgylld fågelfigur med infattade små
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Den exklusiva förgyllda fågelfiguren framkom vid metalldetektering. Formspråket och mo
tivet visar att den bör dateras till yngre järnålder. Lägg märke till att fågeln, som vi tror är en 
örn, griper tag i ett björnhuvud. Det är oklart hur fågelfiguren har varit monterad; kanske 
har den suttit på en dräktnål.
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bergkristaller, visar att en sådan gård bör ha funnits i närheten. Föremål av 
detta slag knyts till järnålderssamhällets övre skikt.

Ett rikt fyndmaterial framkom vid utgrävningen. Föremål som vi associe
rar med vardagslivet dominerade naturligtvis, såsom keramikskärvor från oli
ka slags kärl, men även djurben fanns i stort antal. De många djurbenen ska 
dock kanske snarare ses som avfallsrester från festligheter. Senare års forsk
ning visar på just detta, att vardagsmaten i första hand var bröd, välling, gröt 
och liknande, medan köttet var till fest. Fynd av förkolnade sädeskorn och 
ogräsfrön hjälper oss att svara på frågor kring kosten såväl som jordbrukets 
utveckling. Av stort intresse är också de fiskrester som framkom i några av 
grophusen, och som visar på havets betydelse för invånarnas kosthållning.

Föremål som används inom olika typer av hantverk finns ofta på gårdar 
vid denna tid, och inte minst då i grophusen. Till dessa hör i första hand 
textilredskapen. Fynd av sländtrissor, vävtyngder, bennålar och liknande fö
remål visar att grophusen ibland fungerade som vävstugor.

Även om det textila hantverket säkert var av grundläggande betydelse på 
en gård som var självförsörjande i detta och flera andra avseenden, så visar en 
rad andra föremål att grophusen har använts också för andra aktiviteter. Utö
ver keramik och djurben finns till exempel brynen, knivar och andra järn
föremål. I några fall fann vi föremål av mer personlig karaktär, så som vack
ert ornerade kammar av benplattor som fogats samman med nitar och en spel
pjäs av bärnsten.

Det är däremot inte lika vanligt att finna föremål som hör till krigarens 
utrustning. Här fann vi dock flera sådana föremål på två av gårdarna. Vid går
den på krönet framkom en välbevarad lansspets, och på den andra gården 
fann vi en fotangel, fragment av en ringbrynja och en pilspets. Ett treflikigt 
beslag ska också räknas till denna kategori. Beslaget är tillverkat i Skandina
vien, men förebilden finns i det frankiska riket där snarlika beslag användes 
till att fixera svärdsskidan i ett bälte. På beslaget finns spår efter textil eller lä
der som tyder på att det kan ha fyllt samma funktion här.

I Skegrie och på andra platser i E6-projektet satsade vi på att systematiskt 
undersöka matjordslagret med metalldetektor. Det stundtals tålamodsprö
vande arbetet blev rikt belönat då matjorden visade sig innehålla en mängd 
metallföremål. Eftersom det med detektorn går att skilja på föremål av järn 
och föremål av ädlare metaller, så valde vi att bara samla in de sistnämnda. 
Det var intressant att konstatera att sådana metaller var betydligt vanligare 
förekommande i matjorden än i grophusen och andra typer av bevarade läm
ningar.



Arabiskt silvermynt från cirka 800 e.Kr. Flera arabiska mynt fanns i matjorden. Några av dem 
var små klipp, ett annat var försett med en ögla och hade burits som hängsmycke. Klippen 
visar att mynten använts för sitt silvervärde vid handel.

Treflikigt beslag från 800-talet. Beslaget användes till att fixera svärdsskidan i ett bälte.
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Bilden visar fyra sländtrissor som använts för att spinna ulltråd. De är tillverkade av sand
sten och täljsten. Täljsten bröts i stora mängder i norska stenbrott och användes främst för 
att tillverka grytor, men också andra föremål.

Kärlet är rekonstruerat av en mängd skärvor som fanns i ett grophus. Det är framställt i en 
lokal tradition som är vanlig under vikingatiden.
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Hängbryne tillverkat av en exotisk skiffer vars ursprung inte har utretts ännu. Vi har hittills 
inte funnit brynen av detta material i södra Sverige.

En sammansatt enkelkam av ben som dateras till 900-talet.
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Lansspetsen förevisas. Den återfanns 
i de jordmassor som man fyllt igen ett 
grophus med.
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Denna rikt dekorerade fågelfibula från cirka 700 e.Kr. är det bäst bevarade dräktspännet 
från undersökningen. Lägg märke till dekoren med S:t Hanskorset och ansiktsmasken på 
den välvda ryggen.

16

Orientaliskt beslag med växtdekor. Liknande beslag har påträffats i Birka, där en del av kri
garna anses ha burit bälten med sådana beslag. De är också relativt vanligt förekommande 
på Gotland. Hittills har endast enstaka exemplar hittats i Skåne, i Uppåkra.



Hängsmycke med förgylld framsida och försilvrad baksida. Smycket avbildar ett ansikte 
med barskt utseende. Det är en vändbild; vänds det upp och ned ser vi en annan, likaså av
skräckande ansiktsmask. Ansiktsmasken är dekorerad i så kallad Borre-stil och dateras till 
900-talet. Ytterligare två sådana hängsmycken är kända i Skåne; ett kommer från Gård
stånga, det andra från Uppåkra.

Denna formsäkra tillbakablickande häst är ännu så länge en gåta. Vi känner inte till några 
parallellerför närvarande. En gissning är att den kan ha utgjort en del av utsmyckningen till 
en hästutrustning. Kanske har den prytt en sadel?
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Metallföremålen ger oss kunskap om platsen och dess invånare som ofta 
är svår att nå på andra sätt. Det kan till exempel gälla frågor kring männis
kors sociala ställning och deras kontakter med omvärlden. Tillsammans med 
övriga fynd kan de också peka på vilka aktiviteter som skedde var, och vilka 
funktioner platsen förknippades med i stort.

Sammantaget ger bebyggelsen och föremålen oss en bild av de människor 
som bott och verkat på platsen. Trots att det finns en rad föremål som inte är 
så vanligt förekommande, och som i vissa fall kommer långväga ifrån, så lig
ger det närmast till hands att anta att de undersökta gårdarna vid Skegrie- 
dösen brukades av ett mellanskikt i samhället. Dessa bönder levde på ganska 
genomsnittliga gårdar, men i en bygd med rika förutsättningar och ett visst 
välstånd. Många av dem bar vapen och ägde silver, och tog direkt eller in
direkt del i sammanhang som sträckte sig utöver lokalsamhällets horisonter.

Den sista delen av järnåldern, vikingatiden, anses ha varit en expansiv pe
riod med en starkt växande befolkning. Under 900-talet skedde stora samhäl
leliga förändringar i det sydskandinaviska området. Olika grupper i samhället, 
med kyrkan, kungamakten och den jordägande eliten i spetsen, konkurrerade 
om makt och inflytande.

Ur järnålderns jordägande sociala skikt utvecklades ett världsligt frälse, 
som genomförde en omläggning av jordbruket genom att organisera de under
lydande bönderna i byar där samarbetet mellan gårdarna blev en förutsätt
ning. Inom loppet av några generationer blev byarna på slätten anlagda efter 
ett kontinentalt mönster med en fast struktur där gårdarna låg samlade i en 
bykärna. I många byar byggdes storgårdar upp som residens eller som förvalt- 
ningsgårdar för de dominerande jordägarna.

Den katolska kyrkan missionerade och fick fotfäste i området i takt med 
att kristnandet genomfördes. Kungamakten, som stärkt sin position i Dan
mark, gjorde anspråk på Skåne och agerade för att manifestera sig. Att Sö
derslätt var ett strategiskt viktigt område för kungen märks i det tidiga skedet 
framförallt i Trelleborgsområdet, genom ringborgen i Trelleborg och kungs
gården i Gylle. Det danska riket, som Skåne kom att tillhöra ända fram till 
1600-talets mitt, var hierarkiskt ordnat och byggde på att befolkningen var 
indelad i olika stånd som var underordnade varandra, efter ett mönster som 
rådde i stora delar av Europa under medeltiden. Överst fanns de som bad och 
de som krigade, längst ner i samhällspyramiden fanns de som arbetade.

Största delen av den arbetande befolkningen var bönder och de bodde i byar. 
De utgjorde fundamentet för hela samhällets överlevnad, eftersom de hade den 
viktiga uppgiften att producera förnödenheter som alla hade behov av. Det var



Byarnas belägenhet i Skåne sammanställd efter uppgifter i skriftliga källor från 1600-talets 
mitt. Kartbilden anses även vara representativ för den medeltida bytätheten. Efter Sven 
Dahl 1942. Skegrie by är markerad med röd prick.

sällan bönderna själva ägde marken de bodde och arbetade på. De stora mark
ägarna var istället kyrkan, kungen och frälset. Jordägarna kunde tillskansa sig 
överskottet av böndernas arbete i form av dryga arrenden och skatter.

I Skåne fanns under medeltiden över tusen byar, varav de flesta grundlä
des vid medeltidens början. Städerna var få till antalet och små, så byn var den 
vanligaste formen av bosättning. Söderslätt livnärde en stor bybefolkning un
der medeltiden. Byarna Vellinge, Skegrie, Fuglie och Maglarp var de största i 
området.

Trots att byarna bestod av gårdar som beskattades enskilt, förutsattes ett 
samarbete mellan gårdarna. Bönderna måste kunna koordinera arbetet på den 
enskilda gården med bykollektivets arbetsrutiner. Bybornas liv var hårt reglerat
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Så här såg undersökningsområdet ut vid gård nr 12 i Skegrie då matjorden schaktats bort. 
Arkeologiska undersökningar i byar och städer är ofta komplicerade. Här har man bott un
der många århundraden. På samma plats finns spår efter många generationers arbete och 
byggande.

och det rådde stark social kontroll i byarna. De medeltida ”myndigheterna” 
med kungamakten och kyrkan i spetsen, men även de stora godsägarna, hade 
stort intresse av att styra livet för byborna på olika sätt.

Vi har ingen karta som kan visa oss hur Skegrie såg ut under medeltiden. 
Men från 1500-talets slut har vi skriftliga källor som berättar att byn vid den 
tiden hade 23 gårdar varav 19 tillhörde den danska kronan, två tillhörde fräl- 
set och två ägdes av kyrkan. De självägande bönderna lyste med sin frånvaro. 
Den största jordägaren var således kronan, som för övrigt ägde drygt hälften 
av alla gårdar på Söderslätt vid denna tid. Reformationen hade dock innebu
rit att många av kyrkans egendomar hade dragits in till kronan, varför flera 
gårdar tidigare kan ha tillhört kyrkan. Markägandet var inte stabilt utan skif
tade under olika tider.

Stenkyrkan i byn uppfördes under noo-talets senare del samtidigt som ett 
omfattande stenkyrkobyggande drogs igång i byarna i Skåne. Kyrkan i Ske
grie kom att ligga i ett utmärkande läge vid den gamla färdvägen. Det är tro
ligt att stenkyrkan kan ha haft en föregångare i trä, som byggts för att fung
era som en privatkyrka till en storgård i byn. Det rika och speciella fyndma
terialet som vi berättade om ovan antydde att en storgård kan ha funnits i 
området redan under yngre järnålder. Vid undersökningen väster om Skegrie
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På en gammal karta från år 1700 ser Skegrie by ut såhär. Kyrkan och ett tiotal gårdar låg i en 
klunga i södra delen av byn, medan resten av gårdarna låg på en prydlig rad norrut. Grusvä
gen norrut genom byn motsvaras idag av Södra Torvängsvägen. Sydväst om byn, intill Ske- 
griedösen undersöktes järnåldersbosättningen (markerad med vit linje). Uppe vid gård nr 
12 framkom en gårdsbebyggelsen från medeltiden (markerad med vit linje).

21



En 34 cm lång kortlie eller "hackelsekniv" av järn fann vi på golvet i kokhuset från 1300-talets 
början. Det är inte ofta vi finner jordbruksredskap på gårdarna, särskilt inte sådana som är 
så här stora och välbevarade.

upptäcktes ett dike som avgränsade en stor gårdstomt. Gränsdiket löpte på så 
vis att gårdstomten kan ha omslutit kyrkan, som i så fall har legat ungefär 
mitt på storgårdstomten. Exempel på sådana tomtgränser har undersökts på 
Jylland.

Skegries närmaste stad var Trelleborg, endast tre kilometer från byn, som 
anlades under 1200-talet. Två andra viktiga samtida städer i kustområdet var 
Skanör och Falsterbo. Dessa var centrum för den vida kända Skånemarkna- 
den och det omfattande sillfisket som varje år lockade tusentals fiskare och 
handelsmän. Falsterbo fungerade även som en sorts bondemarknad där för
nödenheter från byarna i regionen kunde omsättas i allehanda varor från de 
nordeuropeiska köpstäderna.

Utgrävningen vid gård nr 12 visade att området ingått i en gårdsbebyggel
se från den äldsta medeltiden och framåt. Att få möjlighet att arkeologiskt 
undersöka en gård i en by, som här i Skegrie, betyder oerhört mycket för att 
öka vår kunskap om bondebefolkningens livsvillkor och handlingsutrymme. 
Ju mer vi vet om bönderna, ju mer förstår vi på vilket sätt de verkade i det 
samtida samhället.
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Dessa små oansenliga blybleck fann vi vid det medeltida rökeriet. Sådana utfärdades av 
kungens fogde i Skanör eller Falsterbo som bevis för en erlagd ersättning.

Detta lilla bronsbeslag med en ristning av en madonna eller helgonfigur framkom vid me- 
talldetektering av matjorden norr om bebyggelsen.

23



Denna sporre med stjärntrissa från omkring år 1400 fann vi i matjorden norr om 1400-tals- 
huset. Den var mycket välbevarad och fin, antagligen tillhörde den en beriden knekt eller 
väpnare.

Vid gård nr 12 grävde vi fram lämningar efter hus, ugnar, stenläggningar, 
brunnar, härdar och gropar. Bebyggelsen kunde följas från omkring noo och 
fram till och med 1600-talet. Vi fann inget hus som vi med bestämdhet kun
de säga hade varit ett bostadshus, ett sådant låg nog strax utanför vårt under
sökningsområde. Däremot grävde vi fram rester efter andra typer av gårds- 
byggnader. Den mest intressanta byggnaden från 1300-talets första hälft inne
höll en rökerianläggning.

Rökeriet, som var inbyggt i husets västra del, hade en eldstad i ena hörnet. 
Att rökeriet varit mycket viktigt för ägarna förstod vi då vi fann ett tiotal 
mynt inne i rökeriets golvlager. Mynten tolkade vi som verksamhetsoffer som 
man slängt ut pä golvet för att försäkra sig om lyckosamma rökningar. Då vi 
grävde oss ner till rökeriets botten fann vi även en hel rad med byggnadsoffer 
under rökeriets väggar. Offerfynden bestod av vardagliga föremål, bland an
nat brynen och sländtrissor blandade med föremål som kan ha haft en mer 
magisk innebörd som en flintskrapa från stenåldern och en fossil. Både bygg- 
nadsoffren och verksamhetsoffren bör ha ingått i någon ritual.



Ännu ett bevis på att bönderna i Skegrie hade möjligheter att införskaffa importerade va
ror. En medeltida varuplomb för textil från Flandern.

Vi tror att man framförallt rökte fisk i rökeriet eftersom vi hittade myck
et fiskben av sill och torsk på golvet, bland de mörka lagren som var fulla med 
fett, bränt trä, bark och sot. Detta antagande stärktes då vi även fann några 
skattemärken. Blyblecken utfärdades av kungens fogde i Skanör eller Fal
sterbo som bevis för en erlagd ersättning, exempelvis för att få fiska från 
bryggor eller för att få idka någon näring under de medeltida Skånemarkna- 
derna.

Östra delen av huset innehöll en ugn och flera stenlagda ytor. Från golvet 
tog vi tillvara sädeskorn, örtfröer och strån från gräsväxter. Föremålen vi fann 
bestod av järnknivar, brynen och skärvor av keramikkärl. Denna del av huset 
tror vi har använts som ett kokhus där man tillrett allehanda mat och bryggt 
drycker.

På 1300-talets mitt uppförde man en ny byggnad på platsen. Även denna 
försågs med en del byggnadsoffer, till exempel djurkäkar, bitar av äldre mal- 
stenar och knivar som man lade under stenar i grunden. I det största rummet 
fanns en stor ugn som en gång haft en kupol av lera. Allt var naturligtvis
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I raseringsmassorna till det brända huset från sent 1300-tal-tidigt 1400-tal fann vi denna si
gillstamp. Av texten på sigillet att döma (se stampavtrycket till vänster) har sigillet tillhört 
Arneri Hamingus, en handelsman som antagligen var verksam i Lund under 1400-talet. Si
gillet bar man i en kedja vid halsen eller vid bältet så att det inte kom i orätta händer.

raserat, men vi kunde tydligt se med vilken stor omsorg bönderna hade byggt 
sin ugn. Ugnen användes för lintorkning och/eller till brödbakning i stor ska
la. Fynd av sländtrissor, bennålar och fingerborgar vittnar om att man även 
arbetat med textilier på gården.

Vid 1400-talets mitt brann huset ner. Vad var det som hände? Var det en 
olycka eller hade gården satts i brand? I raseringsmassorna låg många föremål. 
Bland annat hittade vi ett ovanligt fynd, en sigillstamp som av texten på sigillet 
att döma tillhört en Arneri Hamingus, en handelsman som antagligen var verk
sam i Lund vid denna tid. Handlade han med Skegriebönderna eller ägde han 
kanhända gård nr 12? Men hur kunde han ha blivit av med sitt sigill? Sigill bar 
man i en kedja vid halsen eller vid bältet så att det inte kom i orätta händer.

Trots att Skegrie by låg på Skånes bästa åkermark verkar Skegriebönder
na ha ägnat sig åt mer än bara jordbruksverksamhet. Fynden visar oss glimtar 
av vardagslivet, samtidigt som de ger utblickar i den omvärld som byborna var 
delaktiga i. Mynt och olika slags importvaror visar att man haft livliga kon
takter med städerna Skanör, Falsterbo, Trelleborg och möjligen även med 
Malmö och Lund.
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Flatmarksgravarfrån 
yngre stenålder
På en flack höjd, lite nordost om Skegrie kyrka, låg ett gravfält bestående av 
sex gravar. Gravarna var från den yngsta delen av stenåldern, och tillhörde 
den period vi kallar senneolitikum, och som infaller ungefär mellan åren 2300 
och 1800 före Kristus.

Gravarna var så kallade flatmarksgravar. Med flatmarksgrav menar vi en 
grav som grävts ner i marken och som saknar markering ovan mark i form av 
en hög eller ett röse. Små högar och rösen kan emellertid jämnas ut och för
svinna när marken odlas, så helt säkra kan vi inte vara. När vi schaktade bort 
matjorden och kom ner till sanden kunde vi se nedgrävningarna för gravarna 
som mörka färgningar mot den ljusa sanden.

Gravarna vid Skegrie kan sägas vara typiska representanter för sin tid. Vis
serligen kan gravskicket under denna tid ha varierat kraftigt, och många for
mer av begravning har förekommit. Den döde kan ha kremerats. Begravning
ar kan även ha skett i äldre megalitgravar eller i en ny typ - hällkistan. I Skå
ne var dock flatmarksgraven vanligast. Även storleken på gravfältet är typiskt. 
Dessa var vanligtvis ganska små och brukade omfatta fem till tio gravar.

I flatmarksgravarna lade man ner den döde på rygg eller på sidan. Ibland 
kan mer än en person ligga i samma grav. Runt kistan, som kan ha bestått av 
en urholkad trästock, packade man mängder av sten. Sedan täcktes graven 
med jord. I gravar av det här slaget har man ofta lagt ner gåvor till den döde, 
till exempel en flintdolk, en flintskära, några bärnstenspärlor och ibland även 
keramikkärl.

Trots att vi med största försiktighet grävde ut de cirka 4000 år gamla gra
varna hittade vi inga ben eller andra spår av kropparna efter de gravlagda. 
Detta är inte ovanligt med tanke på gravarnas höga ålder. I vissa gravar kan 
dock hända att tänderna bevarats. Tandemaljen är det hårdaste som finns på 
en människa, och bruka vara det som försvinner sist. Att det rörde sig om gra
var var det emellertid inga tvivel om. Nedgrävningarnas storlek, kraftiga sten- 
packningar och de föremål vi fann talade sitt tydliga språk.

På en punkt skiljer sig gravfältet vid Skegrie från de flesta andra gravfält. 
Endast cirka fem meter öster om gravarna observerade vi två mörka fläckar i 
sanden som visade var man en gång grävt två gropar. När vi tömde ut fyll
ningen i groparna visade de sig var cirka en meter stora och en meter djupa
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I mitten av bilden pågår utgrävningen av en av gravarna. I bakgrunden syns Skegrie kyrka.

Två av gravarna under utgrävning.

28



Stenyxan i en av gravarna har just påträffats.

och delvis fyllda med sten. Groparna var till en början förbryllande, men ef
terhand förstod vi att det en gång stått kraftiga stolpar eller resta stenar i de 
två groparna. Småstenen som fanns i fyllningen hade använts som packning 
runt stolparna/stenarna för att stabilisera dem. Här hade vi stött på något så 
ovanligt som en markering av gravfältet. Allt talar för att man genom att resa 
stenarna eller sätta ner stolparna ville märka ut platsen. Kanske har man velat 
göra förbipasserande människor uppmärksamma på att man befann sig vid en 
helig plats där förfäderna vilade. Vi kan ju jämföra med de staket och murar 
som finns runt våra egna kyrkogårdar.

Men varför har man valt att begrava sina döda just på denna plats? Frågan 
är kanske fel ställd. Vi borde nog istället fråga oss varför man valt att bosätta 
sig här. Visserligen fanns det ingen boplats inom de ytor vi kunde gräva ut, 
men de människor som använt sig av gravfältet har säkerligen bott alldeles i 
närheten.

Svaret på frågan kan vi närma oss genom att betrakta Söderslätt i ett lite 
större perspektiv. Söderslätt består dels av en kustslätt, dels av ett mer kupe
rat inland som börjar ett par kilometer in från kusten. Inom kustzonen finns 
lätta jordar och rika strandängar lämpliga för dåtidens jordbruk, medan de 
tyngre jordarna, som tar vid i de mer kuperade områdena, kunde nyttjas som
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Flintdolk.

Lerkärl.
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Bärnstenshängen.

betesmarker för boskapen. Inom området finns också flera vattendrag som 
mynnar vid kusten. De boplatsfynd från denna tid som påträffats på Sö
derslätt har visat sig främst koncentrerade till den södra delen av backland
skapet, alltså inom områden där man i bekväm närhet hade tillgång både till 
odlingsmark och till betesmark. Särskilt tydligt märks detta vid vattendra
gen. Liknande förhållande kan vi se vid Skegrie. Gravfältet ligger några kilo
meter in från kusten, på en flack höjd som faller ner mot Albäcksån åt öster. 
Här finns både lämplig odlingsmark och betesmark.

Men det var inte bara landskapet och vattendragen som hade betydelse för 
boplatsernas och gravarnas lokalisering. Gamla kommunikationsleder i stil 
med vägar, stigar och vadställen tycks också ha spelat en stor roll.

Vid Skegrie följer den nuvarande E6:an östra kanten av den höjdrygg där 
gravarna låg. Vägen finns med redan på gamla 1600-talskartor, men hur gam
mal är den egentligen? Färdades även stenålderns människor längs denna 
vägsträcka? Om så var fallet kunde de knappast undgått att se de resta stenar
na/stolparna som utmärkte platsen för gravfältet.
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Megalittraditionens utbredning i Europa.
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Döserygg
För mer än 6000 år sedan började människor inom stenålderssamhällena i 
Västeuropa bygga monument och gravar av stora stenar, så kallade megalit
monument eller megalitgravar (av grekiskans mega, stor, och lithos, sten). Mer 
eller mindre komplicerade monument och gravar förekommer utmed hela 
Västeuropas kust, på de Brittiska öarna och i Medelhavsområdet. Mest kän
da är Stonehenge i England, Newgrange på Irland och de långa stenraderna i 
Carnac i Frankrike. I Sydskandinavien finner vi megaliter framförallt i Dan
mark, men även i Skåne, utmed den svenska västkusten och i Falbygden.

I Sydskandinavien uppfördes megalitgravar i början av den yngre stenål
dern, eller bondestenåldern, för mellan 5600 och 5300 år sedan. Gravarna är 
byggda av stora obearbetade stenblock och brukar delas in i dösar och gång- 
grifter. Dösen består av flera stenblock som bildar en gravkammare. Grav
kammaren ingår i en rektangulär eller rund hög av jord och sten — långdös 
respektive runddös — som avgränsas av liggande eller resta stenar. Gånggrif- 
ten i sin tur är en vidareutveckling av dösen, där kammaren försetts med en 
täckt gång in till gravrummet. Dösarna räknas i första hand som gravplats för 
en person, men kan ibland ha använts för flera begravningar. Gånggrifterna 
däremot var alltid avsedda för flera personer, kanske gårdens folk eller en ätt.

I Skåne finns megalitgravar framförallt i kustregionerna, där de förekom
mer i ett antal koncentrationer. Dessa överensstämmer med förtätningar av 
bosättningar och offerplatser från samma tid och motsvarar sannolikt central
bygder under början av bondestenåldern. En koncentration av megalitgravar 
finns i den sydvästra delen av landskapet. Särskilt många i detta område är 
dösarna. Av Skånes omkring fyrtiofem kända dösar, ligger nära hälften på 
Söderslätt med ett kärnområde i Skegrie, Bodarps och Hammarlövs socknar. 
Men trots denna megalittäthet har inte en enda av dem undersökts arkeo
logiskt i modern tid.

Därför var den upptäckt vi gjorde vid den idag lilla byn Södra Håslöv i 
samband med förstudierna inför undersökningarna utmed E6:an extra intres
sant. På en karta från 1770-talet fanns en mörk avlång fläck med fyra prickar 
i mitten, mitt ute på en åker. Platsen kallades på kartan för "Döserygg”. Det 
var därför naturligt att fatta misstankar om att det sannolikt rörde sig om en 
borttagen megalitgrav, av namnet och formen att döma troligen en dös. Men 
även om det ovan mark inte finns något kvar, vet vi att det under mark nästan 
alltid finns några spår bevarade.
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Ett bra exempel på en långdös är Skegriedösen.

Vi förväntade oss alltså resterna efter en dös. Det är så de framförallt före
kommer i Skåne idag, en och en, utkastade som ensamma öar i åkerlandska
pet. Men markeringen på kartan röjde inte bara en dös, utan ett helt dösland- 
skap. Under matjordstäcket fanns resterna efter inte mindre än 20 dösar!

Dösarna hade i olika grad skadats. Så gott som samtliga vägg- och tak
block i kammarkonstruktionerna liksom kantstenarna var borta. Troligen har 
flera av blocken använts till noo-talets kyrkobyggen. En del kan ha gått åt till 
uppförande av nya gårdar i samband med enskiftet och åter andra har undan
röjts i samband med åkerbruk. Trots detta var det lätt att se var de en gång 
stått. Kvar fanns mörka avtryck i jorden efter kammarblocken och kantste
narna runt vilka ett brätte av småsten hade lagts.

Tyvärr fanns inga mänskliga kvarlevor bevarade. Däremot hittade vi 
många gravgåvor, som flintföremål och keramik, men även smycken, bland 
annat skifferhängen. Föremålstyperna kan framförallt knytas till tiden då dö
sarna uppfördes. Men en del fynd visar att gravmonumenten haft stor bety
delse i samband med rituella aktiviteter och offerverksamhet även senare un
der bondestenåldern, motsvarande en tidsrymd på cirka 1000 år.

Förutom alla dösarna var det två parallella stenfyllda rännor som kallade på 
störst uppmärksamhet. Rännorna löpte i nordsydlig riktning över hela under
sökningsområdet, en sträcka på närmare 640 meter. I rännorna kunde vi se att
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En dös rensas fram. I det här fallet fanns flera av kantstenarna kvar på plats.

det stått tätt ställda stolpar och på sina ställen resta stenar. Vi tolkar konstruk
tionen som en palissadkantad väg som gått genom gravområdet. På två ställen 
fanns tydliga in-/utgångar till gravarna som låg på ömse sidor om vägen.

Megalitgravar uppfördes ofta utmed kommunikativa stråk eller leder. Pa- 
lissadvägen på Döserygg följer sträckningen för den gamla landsvägen mellan 
Trelleborg och Malmö med anor från åtminstone 1600-talet. Utmed denna 
landsväg ligger ett flertal dösar vid Maglarp, Skegrie, Håslöv, Vellinge och vi
dare i riktning upp mot Malmö. Möjligen utgör landsvägen en urgammal 
kommunikationsled som sammanbinder megalitgravarna i området. Palissad- 
vägen skulle kunna vara en del av denna led som manifesterats på detta mo
numentala sätt där den passerade gravområdet. Kanske kan vi tala om en pro- 
cessionsväg eller ett sätt att avskilja de förbipasserande levande från de döda i 
gravarna.

På ett ställe i palissadvägen fanns ett hårt trampat stenparti, som liknade 
ett golv. Hålrum i stenpackningen avslöjade att det stått eller legat större ste
nar i dess kanter. Ett stenfritt parti i anläggningens mitt kan ha varit plats för 
ett större block. Stenpackningen bildade ett öppet men ändå avgränsat rum 
mitt i vägen. Kanske har anläggningen fungerat som kultrum där det som va
rit placerat i mitten varit av betydelse, kanske någon form av helig sten eller ”al
tare”. Tydligt orienterade efter palissadvägen var också flertalet rektangulära
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Exempel på gravgåvor från dösarna. En flintyxa, keramikskärva och ett skifferhänge.

> En del av den västra rännan efter utgrävning. I rännan fanns tydliga avtryck efter 
stolpar som varit stabiliserade med mängder av sten.
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Några av skraporna från offergropen.

mörkfärgningar längs med vägens västra kant. Dessa skulle visa sig innehålla 
fundament och avtryck efter stora stenar som stått resta utmed palissadvägens 
sträckning.

I den forntida våtmark som fanns i väster hittade vi fynd från rituella ak
tiviteter och offerhandlingar, framförallt flintyxor. Flera var defekta. Några 
var sönderslagna. Andra hade spruckit när de lagts i eld. I den centrala delen 
av undersökningsområdet hittades två lerkärl med brända djurben nedsatta i 
våtmarkskanten. Även uppe på torra land fann vi keramikkärl nedsatta i gro
par. På ett ställe hade dessutom närmare fyrtio flintskrapor grävts ner. Flera 
av skraporna låg staplade på varandra som om de ursprungligen blivit nedlag
da i gropen i en korg eller skinnpung. Fynden från våtmarken och i groparna 
tolkar vi som medvetna deponeringar eller offernedläggelser.

Troligen har dösarna på Döserygg utgjort gravrum för den ledande delen 
av befolkningen. Men platsen har varit mycket mer än bara ett gravfält. Palis- 
sadvägen och offernedläggelserna i våtmarken och kring gravarna visar att

38



Plan över undersökningsområdet sydväst om Södra Håslöv.
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man här har hållit ceremonier som kanske var öppna för hela bygdens be
folkning. Ritualerna knutna till gravmonumenten kan ha syftat till att legi
timera och vidmakthålla elitens överhöghet genom offer av ett överskott till 
förfäderna. Megalitgravarna var i sig själva också symboler för varaktighet. 
Monumentens beständighet är en påminnelse om att stenåldersmänniskorna 
inte bara var engagerade i det förflutna utan även i framtiden. Gravarna som 
byggdes av sten var på detta sätt en förmedlare mellan dåtid, nutid och fram
tid.

Hela idén med megalitgravar tyder på en ny syn på landskapet. Det inne
bär att man för första gången modellerar om naturen i sin omgivning - flyt
tar stenblock, röjer skog och planar ut en yta. Till skillnad från de äldre jord
gravarna blev megalitgravarna på ett nytt sätt synliga i landskapet. Platsens 
karaktär med sina imponerande monument byggda av tusentals trästolpar och 
hundratals stora stenar på åtskilliga ton styck tyder på att det rörde sig om ett 
välorganiserat samhälle. Starka krafter måste ha existerat och haft förmågan 
att uppbåda de resurser i människor och material som krävts för att uppföra 
monumenten.

Något liknande det vi hittat på Döserygg har aldrig tidigare påträffats i 
Skandinavien. Det är ganska få ställen överhuvudtaget där större ytor under
sökts i anslutning till megalitgravar. Storslagenheten gör att vi måste söka oss 
till Brittiska öarna och Frankrike för att hitta jämförelser. Vi vet alltså fort
farande mycket lite om hur den här typen av platser sett ut, varför de byggdes 
och vilken roll de spelade i samhället. Med Döserygg får vi nu för första 
gången möjlighet att studera hur en megalitisk grav- och samlingsplats i stör
re skala från tidigaste delen av bondestenåldern varit organiserad. Döserygg 
kommer därmed att få stor betydelse för synen på bondestenåldern och me
galitgravarna i såväl Skandinavien som Europa i övrigt.

Några kilometer söder om Döserygg undersöktes inom ramen för E6-pro- 
jektet även ett större område i anslutning till Skegriedösen (se Skegrieartikeln 
denna volym). Inom undersökningsytan, cirka 50 meter väster om den befint
liga dösen, framkom resterna efter ytterligare en dös. Här hittades också ett 
flertal offergropar och fundament till borttagna stenar. Platsen tyder på att 
ytterligare ansamlingar av megalitgravar har funnits utmed det kommunika- 
tiva stråk som idag utgörs av E6:an, men som kan antas ha anor tillbaka till 
åtminstone bondestenåldern. Så även om Döserygg står i särklass med sin 
omfattning och komplexitet hopar sig frågorna och ställs på sin spets: Hur ser 
det egentligen ut kring alla befintliga ensamma dösar som ligger utkastade 
som små öar i landskapet? Hur unik är egentligen Döserygg?
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Europaväg 6
När den nya motorvägen mellan Trelleborg och Vellinge blir klar kommer 
trafikanterna att färdas på en väg som har mycket långa anor. På en kortare 
sträcka strax intill Södra Håslöv vid Döserygg kommer motorvägen att gå 
rakt över den cirka 5500 år gamla vägen. Det ger ett hisnande tidsperspektiv. 
Samtidigt kan vi konstatera att det troligen var ett lika stort arbetsföretag då 
som nu att anlägga en så bastant och påkostad väg. Vägen från den yngre 
stenåldern har inramats av en palissad av stolpar och bitvis av resta stenar. 
Även detta bygge har krävt en omfattande organisation.

De flesta vägarna har emellertid inte varit lika påtagliga. Människorna har 
alltid rört sig i landskapet och ett brett spektra av kommunikationsstråk har 
uppstått. De lokala kontakterna kan tänkas ha varit mera föränderliga och an
passats till bebyggelsens skiftande lokalisering. Kommunikationer med längre 
räckvidd kan förväntas ha varit mera stabila och anpassade till en storskalig 
topografi och framkomlighet. Dessa vägsträckningar har tvingats ta hänsyn 
till branta höjdskillnader, större sjöar och våtmarker. För Skånes del har även 
närheten till kusten spelat en stor roll, då transporter på sjön oftast har varit ett 
smidigare färdsätt.

Det äldre kartmaterialet som går tillbaka till 1600-talet visar på en mot
svarande väg genom Söderslätt. På sträckan mellan Trelleborg och Malmö 
ansluter vägen även till flera kyrkbyar, vilket tyder på att vägen senast har till
kommit när kyrkorna byggdes på noo-talet. Men byarna är oftast äldre än så 
varför vägen kan föras ytterligare något längre tillbaka i tiden. Men sedan är 
det svårt att hitta några referenspunkter till vägen förrän under yngre stenål
dern och den nu undersökta palissadvägen.

Några kilometer öster om denna väg har ytterligare en väg sträckt sig på 
1600-talet. Båda vägarna har gått från Malmöområdet i norr och ner till kus
ten vid Trelleborg. Den östliga vägen har även kunnat föras tillbaka till för
historisk tid. Den har kallats ”bronsåldersvägen” och anses ha förbundit syd
kusten med Uppåkra och sedan fört vidare norrut längs Skånes västkust.

Ett viktigt vägstråk har alltså under stora delar av vår historia fört genom 
Söderslätt. Det har förmodligen rört sig om flera vägsträckningar som växlat i 
betydelse över tid. Från södra Östersjökusten har resande angjort den skånska 
sydkusten för att sedan fortsätta norrut. Sjöfarare kan ha velat undvika att run
da det farliga Falsterbonäset för att efter en kort landförbindelse fortsätta fär
den genom Öresund eller utnyttja vägarna längs Skånes västkust. På samma
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sätt har folket i norr sökt sig söderut över Östersjön. Det sydvästra hörnet av 
Skåne kan därmed betraktas som en viktig länk för kontakterna mellan nord
borna och kontinenten.

Detta är ett mönster vi känner igen idag och som till stora delar ligger 
bakom den nya motorvägen. Varje dygn lämnar och angör flera färjor Trelle
borgs hamn med många människor och mycket gods. Utifrån de arkeologis
ka lämningarna tycks detta ha pågått sedan den yngre stenåldern om än i 
mindre omfattning.

Kontakterna har inte bara stannat mellan Östersjöns kuster utan har fört 
långt vidare. Varor och idéer har förts mellan Norden och stora delar av Eu
ropa. Ett utbyte har framför allt skett inom den europeiska aristokratin, dit 
även det övre samhällsskiktet på Söderslätt måste räknas, men samtidigt har 
skilda traditioner och förutsättningar gjort att regionala skillnader i exempel
vis formspråket framträder.

Dösarna längs vägen kan jämföras med de likartade områden med mega
litgravar som har bevarats i exempelvis Frankrike. I samtliga dessa områden 
kan en gemensam idé skönjas bakom denna storslagna gravarkitektur och 
gravarna kan förmodligen ses som variationer på samma tema. Samma sak 
gäller de smycken med djurornamentik som utmärkt järnålderns elit i stora 
delar av Europa. Även här har de olika regionala traditionerna satt sin prägel 
på föremålens utformning. Som härskarsymbol har exempelvis örnen i Skeg- 
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