
Riksantikvarieämbetet

Skrifter No 38

Vem behöver en by?
Kyrkheddinge, struktur och strategi under tusen år 

Katalin Schmidt Sabo



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 
a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 
inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

Q-P
^1^ SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARDCl O RIKSANTIKVARIEÄMBETET







(/¥<>/v '^li&karujen

VMatSi-li

.\jltsjftv Vj imv

to//;v
l li.uiĄ

Villityt

’firymot

lV /V/<V/r*fvv^/ Uht fhv

Ætuistyrp
tyärW,

$: mdlkfirå

Brågarp %'^tnes'icTtnruirp\

Trulstorp^
StaWtn^torp if JkSju? p;

K?J Göi slof Swfa&rp
'/hwa/tt

Tonr/wt
Jtpc/łirtt/-

’'Ls'/itp

Xnfagårdty
mnnfruje i 

tyiimingem

MöUéberao
iĄ// fyßt'Hp

Tef/rłbruJł* "*'■■
Wirt i iinp f i

oppeladugiSjS/initruti)

SmtprniSi-if/■<//>/>rr/l

(J'v jj,, \ TtyMruł.'

■;■■■' <v /•>

Jfuf&bofttffrtrp

?,hsholm/t ui/rJiuZTiyUf- \YMi/up \.;(Iofme/ą
tjiuMr,

^Itumpałp
TolaJtpaafet'.Sent no

[Arfotyp.sUUlStock łupu
stórSS 7’robćryaipringet

iotux-tii'truiUu



RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR SKRIFTER 38

Vem behöver en by?
Kyrkheddinge, struktur och strategi under tusen år 

Katalin Schmidt Sabo

med bidrag av 

Torbjörn Brorsson 

Magnus Elfwendabl 

Claes B. Pettersson 

Kerstin Sundberg

GP
CTO Riksantikvarieämbetet

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK



Riksantikvarieämbetet

Avdelningen för arkeologiska undersökningar

UV Syd
Åkergränden 8, 226 60 Lund 
Tel. 046-32 95 00 
Fax 046-32 95 39 
www.raa.se

Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter 38

Omslagsbild Tygtryck med signatur K L H, troligen 1960-tal. Loppisfynd 
Karta på första arket Generalstabens karta utgiven 1861, skala 1:100 000 
Layout, foto och bildbearbetning Staffan Hyll

© 2001 Riksantikvarieämbetet 
1:1

ISSN 1102-187X 
ISBN 91-7209-217-3

Tryck Wallin & Dalholm, Lund, 2001



”Nu vilja bönderna bygga en by...” 11
Sociala förändringar under bybildningstid i Skåne

Kyrkheddinge under ytan 29

Att ”äga rum”- eller Vem behöver en by? 51

Fynd från en by 97

Tidigmedeltida anglo-skandinavisk keramik i Skåne 113
En studie av keramik från Kyrkheddinge, Önnerup och Lund 
Torbjörn Brorsson

Medeltida och yngre keramik 127
En studie av kärlform och matkultur 
Magnus Elfwendahl

Heddingeområdets jordägande 141
Socio-ekonomisk struktur och näringsinriktning 1100-1700 
Kerstin Sundberg

Byarna längs ån 157
En landskap sanalys av bebyggelse och mark i Kyrkheddinge socken 
Claes B. Pettersson





Förord

Under de två senaste decennierna har en rad bytomtsundersökningar utförts i 
Skåne. Av olika skäl är få av dessa publicerade och synteser där vidare samman
hang sökts och forskningsfronten flyttats fram är ännu mer sällsynta. Under
sökningen i Kyrkheddinge 1995 har nu med denna volym tillsammans med den 
mer deskriptiva rapporten från 1998, fått en fyllig redovisning och en veten
skaplig bearbetning där resultaten sätts in i ett vidare sammanhang och nya 
perspektiv förs fram. Centralt i huvudförfattarens syntes är en ny syn på förhål
landet mellan stad och by under medeltid. Den tidigmedeltida bybildningen ses 
som intimt sammankopplad med urbaniseringen och även till stora delar 
sprungen ur likartade strategier och processer som denna. Bidragen från med
förfa ttarna fördjupar insikterna i keramikmaterialets praktiska och sociala rol
ler liksom de historiska källornas indicier angående ägoförhållanden och social 
struktur samt till sist kart- och arkivmaterialens utsagor om den agrara organi
sationen. Denna volym kan ses som ett exempel på den vitalisering av historisk 
bebyggelsearkeologi som pågår inte minst med utgångspunkt i UV Syds under
sökningar.

Lund i augusti 2001

Ulf Säfvestad
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Författarens förord

Ibland skulle man önska att arkeologin var en exakt vetenskap så att man slapp 
alla troligen, sannolikt, möjligen och istället kunde vara säker på sin sak. Två 
plus två är fyra och ingenting annat. Basta. Så är det inte. Arkeologiska materi
al bjuder ofta på flera möjliga tolkningar, vilket kommer att märkas i denna 
volym. Att studera en by, som i detta fall Kyrkheddinge, innebär att färdas 
långt, längre än man från början hade anat, för det visar sig att livet i en by hör 
ihop med många olika processer i samtiden. Den hör samman med hur samhäl
len formerar sig och det sätt varpå människan bygger sin miljö, och det räcker 
inte att studera det arkeologiska materialet utifrån några enstaka variabler ef
tersom det ingår i ett kulturellt sammanhang med många andra. Samtidigt står 
det klart att alla aspekter inte kan belysas, man måste välja.

Texterna i denna volym diskuterar byn som fenomen och undersöker varför 
den massiva bybildningen skedde som kom att prägla det skånska landskapet 
under hela det förra millenniet. Hur kunde en social struktur bli så förödande 
dominant att den överskuggar sin egen förklaring? När det gäller byn som före
teelse har man kanske mest sett den som en agrar angelägenhet och ”förpassat” 
den till myllan och leran. Forskningen om staden har många gånger styrt upp
fattningen om landsbygden där byarna har setts som delar av städernas om
land. När spelade byarna in sin roll och när spelade de ut den? Har det funnits 
en föreställning om det goda livet i byn, likt ett utopiskt ”Sörgården”, med 
närhet och gemenskap i arbete och fest? Omslagsbilden, ett tygtryck, förmedla
de så sent som på 1960-talet en Bullerbyvärld där ordning rådde; kyrkan i cen
trum med prästgård och övriga gårdar spridda i en lycklig harmoni. Men var 
byn ett ideal, för vem i så fall? Vem behövde en by?

Upplägget i boken ser ut som följer: Boken inleds med tre texter av underteck
nad som presenterar Kyrkheddingematerialet och diskuterar hur det kan sättas in 
i större regionala och sociala sammanhang. Fotokapitlet ”Fynd från en by”som
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kommer därnäst, visar en del av det omfangsrika fyndmaterialet som hörde till 
den hög- och senmedeltida gårdsbebyggelsen. Den avslutande delen av boken 
ägnas åt fördj upningsstudier som alla har det gemensamt att de utgår från speci
fika källmaterial - Torbjörn Brorsson och Magnus Elfwendahl granskar det äldre 
och det yngre keramikmaterialet utifrån nya frågeställningar, Claes B. Pettersson 
gör en landskapsanalytisk studie av Kyrkheddingeområdets mark och bebyggel
se och Kerstin Sundberg studerar specifikt de skriftliga och kamerala källorna för 
att försöka se tendenser och variationer i områdets socio-ekonomiska struktur 
och näringsinriktning.

TACK

- först och främst till Torbjörn, Magnus, Claes och Kerstin för ett stimulerande 
samarbete
- till Mats Mogren för faktagranskning, korrekturläsning, fruktbara diskussio
ner, prov på ett generöst tålamod samt goda råd i både stort och smått
- till professor Hans Andersson för värdefulla synpunkter och stöd
- till Staffan Hyll som med stor skicklighet gjort den grafiska utformningen, 
bildbearbetningen, fotograferat fynden samt tecknat de fina gårdsbilderna av 
undersökningens olika tidsperioder
- till Mats Riddersporre som trots pressat schema inte kan låta bli att diskutera 
bykartor
- till kollegor för uppmuntran och intresse, särskilt Ingrid Gustin, Johan Anund 
och Bengt Söderberg, samt till Karin Lund för konststycket att länka FFD till GIS
- till Berit Wallenbergs Stiftelse vars bidrag möjliggjort delar av arbetet

Katalin Schmidt Sabo
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9?”Nu vilja bönderna bygga en by...
Sociala förändringar under bybildningstid i Skåne

Inledning
I denna text ska diskuteras om de sociala strukturför
ändringarna i Skåne, vid övergången från vikingatid 
till medeltid, kan spåras i ordnandet av den byggda 
miljön. Vilka förändringar i samband med uppkom
sten av den tidiga danska staten, kom att få återverk
ningar på den sociala organisationen? Vilka materi
ella uttryck tog sig förändringarna, och avspeglar sig 
den nya sociala kontexten, i en omedelbar föränd
ring av bostäderna? Särskild uppmärksamhet ägnas 
bybildningsskedet under sen vikingatid och tidig 
medeltid.

Utgångspunkten för den sista frågeställningen är 
teorin om att när man bygger, ordnar och utformar 
bostäder, så bygger man in de funktioner och de nor
mer som ska återspeglas och förmedlas - att det råder 
en korrelation mellan hur man bygger och utformar 
hus, och föreställningen om hur man ska leva och 
fungera i dem. Hypotesen är att bostäder förändras 
då det sker förändringar i den sociala organisationen 
och att det är möjligt att avläsa tankegångar och ur
skilja faktorer som varit bestämmande vid utform
ningen av ett hus eller en gård (se t.ex. Kent 1990, 
Samson 1990, Welinder 1992).

I Skandinavien går skiljelinjen mellan vikingatid 
och medeltid omkring 1000 e.Kr. Vid denna tid in
förs kristendomen, städer växer fram, marken pri- 
vatiseras, ägande- och arvsregler förändras, bebyg
gelser omlokaliseras och en utveckling mot tidiga 
statsbildningar börjar märkas. Stora, omvälvande 
samhällsförändringar brukar i allmänhet vara så 
långsamma att de knappt är skönjbara under en ge
neration. Dessa utdragna förändringar kan ställas i 
kontrast till de snabba och plötsliga förändringar 
som människor under en livstid ställs inför. Under 
den tid som jag i denna artikel vill diskutera framträ
der förändringarna både som utdragna, och samti
digt dramatiska och snabba.
-1 första delen av artikeln framförs argument för 

hur den byggda miljön kan sägas avspegla en soci
al ordning och en ideologi.

- En andra del kommer att diskutera några teorier 
kring den danska riksbildningen och hur Skåne 
kom att inlemmas i det danska riket.

-1 den sista delen av artikeln jämförs bebyggelsen i 
några tidigmedeltida byar med bebyggelsen från 
vikingatida boplatser.
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Den byggda miljön som meningsbärare

När människan bygger, reser hon inte bara väggar, 
bon skapar rymd. Det är själva målet med väggarna. 
I detsamma avskiljer hon inne från ute och sätter 
trösklar som gränsavdelare.

När människa bygger kan hon på några få kvadrat
meter skapa ett mikrokosmos, en ordning i rummet 
som genom människans handlande blir en levande 
miljö som återbekräftar ordningen och hur världen 
ser ut just då.

När man bygger reser man inte bara väggar. Man 
bygger in tanken om sig själv, om huset och platsen. 
Meningar och betydelser visar sig genom upprep
ningen av handlingar i bestämda rum, på bestämda 
platser, på bestämda tider.

Att bygga är inte bara att vilja ha ett rum, två fönster, 
en dörr och en eldstad. Oavsett om behoven gäller 
offentliga eller privata hus designar man och tänker 
sig in i hur huset ska fungera. Husets reciprocitet, 
dess givande och tagande, finns med i tanken innan 
man ens börjat bygga.

(tankar inspirerade av Dovey 1985, Nyman 1989 och Scott 1990).

Att bygga är ingen slumpartad handling. Byggandet 
har i alla tider varit avhängigt samtidens byggnads
kultur, klimatförhållanden, materialtillgång, pro
duktion, ekonomi, sociala och kulturella betingelser. 
Det finns dock ingen självskriven teoretisk inriktning 
att använda om man vill analysera rum och byggna
der, och inte heller någon universell regel att ta till för 
att förklara hur den byggda miljön förhåller sig till 
människan, eller människan till rummet. Husen och 
byggnaderna genererar ingen egen teori som får oss 
att förstå deras sociala dimension, och de fungerar 
inte heller i ett självklart orsak och verkan samman
hang. Eftersom olika grupper av människor och skil
da kulturer kan använda en plats för olika ändamål,

och därmed ger rummet och platsen olika funktioner 
och betydelser, visar husen mening endast om de åt
följs av en teoretisk tolkning och en diskussion om 
mening (Kent 1990, Rapoport 1990).

Inom vetenskaper som arkitekturteori, etnologi 
och socialantropologi har man tidigt uppmärksam
mat arkitekturen som en utan tvekan viktig kun- 
skapsbärare om ett samhälles produktionssätt, religi
ositet och sociala relationer (Duncan 1985, Nyman 
1989, Kroll &c Price 1991, Werne 1993). Även arkeo
loger har genom att studera bebyggelser i ett samhäl
leligt perspektiv, breddat och fördjupat kunskaperna 
om de skeden de studerat.

Strukturalistiska tankegångar, inspirerade av 
Lévi-Strauss, har exempelvis tagits upp av Richard 
Hingley i studiet av järnåldershus i England. Mot
satsförhållanden som natur-kultur, privat-offentligt, 
centrum-periferi, manligt-kvinnligt reflekteras i oli
ka aktiviteter inom skilda bostadsytor (Hingley 
1991).

Marxistiska resonemang har legat till grund för 
tolkningen av olika samhällsklassers byggnadsskick 
och frågan om hur makt kan manifesteras arkitekto
niskt. Vid arkeologiska undersökningar av Erke- 
bispegården i Trondheim kunde forskarna följa hur 
en strukturering av rummet och miljön i biskopsbor
gen samtidigt har strukturerat människorna genom 
att styra deras aktiviteter, rörelsemönster, insyn, seg
regering och liknande. De sociala relationerna fick 
ett fysiskt ramverk i samband med att det ”feodala 
rummet” skapades (Larsson &C Saunders 1996).

Beteendevetenskapliga analyser i kombination 
med spatiala studier har framgångsrikt använts för 
att uppdaga städers förändrade organisation över ti
den (t.ex. Lawrence 1990). Från staden Qsar-es- 
Seghir i Marocko finns ett verkligt skolexempel på 
hur en samhällsideologi har styrt omläggningen av 
en hel stadsbebyggelse sedan portugiserna kolonise
rat området. Utgrävningar har visat att den muslim
ska staden omformades efter maktövertagandet till 
att passa det ”europeiska” konceptet för urbant bo
ende. Förändringarna avspeglar sig i såväl offentliga 
som privata miljöer (Redman 1986).
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Med utgångspunkt i feministiska teorier och ge- 
nusrelaterade frågor har Roberta Gilchrist visat efter 
vilka principer engelska medeltida kvinnokloster har 
varit uppbyggda och på vilka punkter de har skiljt sig 
från munkklostren. Det medeltida samhällets inställ
ning till kön visade sig vara materialiserat i klostrens 
skilda planlösningar (Gilchrist 1994).

Neil Price har med hjälp av tillträdes-analyser, ut
arbetade av arkitekterna Hillier och Hanson (1984) 
studerat de isländska vikingatida bostädernas grund
planer och förklarat hur de förändrades över tiden 
och blev alltmer komplexa. Denna utveckling mot
svarades enligt Price av en samtida förändring av de 
sociala förhållandena. Husen betraktades i studien i 
betydelsen av ett hem, ett hem som upprätthöll var
dagen och den specifika vikingatida identiteten. Price 
menar att ”It does seem reasonable to propose the 
existence of a specifically Scandinavian way of thin
king about and structuring space, which is encoded 
with social meaning ... this may be seen as an attach
ment not to a particular style of building, but to a 
particular arrangement of living environment - a 
kind of mental template regulating the requirements 
for acceptable living” (Price 1994, s. 67).

Exemplen ovan ger ingalunda en fulltäckande 
bild av den mångfald av olika infallsvinklar som kan 
appliceras på bebyggelse- och rumsstudier, och av
speglar heller inte den omfattning med vilken sådana 
arbeten bedrivs. En bred introduktion till detta ämne 
finns att läsa i en artikel av Sharon R. Steadman i 
Journal of Archaeological Research (1996). Den ge
mensamma inställningen som genomsyrar arbetena 
är intresset för den kunskapspotential som husen 
som artefakter är bärare av. Den byggda miljön ses 
som en avspegling och en reflektor av sociala relatio
ner och också som en kraftfull arena vari en viss soci
al ordning kan bekräftas och konfirmeras. Uttryckt 
med Rapoports ord ”Built environment are designed 
'to support desired behavior' as well as to provide a 
feedback mechanism that functions as a mnemonic 
device for behavior in that space; consequently the 
architecture that encloses that behavior will necessa
rily be shaped by it” (Steadman 1996, s. 69).

Ett samhälle i förändring
Eftersom syftet med denna studie är att använda 
skånskt, arkeologiskt bymaterial från vikingatid och 
medeltid, behövs en orientering om de historiska 
processer som var i gång i samtiden. Skåne tillhörde 
alltsedan folkvandringstid/vendeltid danernas intres
sesfär (Näsman 1993, s. 34). Åsikterna går isär om 
hur en överhöghet har kunnat manifestera sig i om
rådet. Vid denna tid anses makten ha utövats över 
grupper av människor och inte över territorium, och 
grunden till makt berodde på möjligheten att kunna 
upprätthålla släktskap, beroendeband och förmågan 
att knyta följeslagare till sig (Lindkvist 1988, s. 10, 
Hermanson 2000, Svanberg 2000, s. 253). Trots att 
det danska riket var mäktigast i Sydskandinavien 
under vikingatiden, verkar skånelandskapet länge ha 
betraktats som ett perifert område i förhållande till 
kärnområdena Jylland, Fyn och Västsjälland (Call- 
mer 1993, s. 11). Under senare delen av vikingatiden 
finns emellertid flera indikationer på att den danska 
kungamakten försökte knyta Skåne allt närmare sig 
(t.ex. Randsborg 1980, Fabech 1993, Näsman 1993, 
Thurston 1996). Integreringen tog sig olika former 
som var mer eller mindre manifesta. Först under 
900-talets senare del anses Sydvästskåne - det 
”egentliga Skåne” - ha blivit integrerat i kungariket 
Danmark. Detta skulle ha skett under Harald Blå
tands sena regeringsår eller då Svend Tveskæg var 
kung (Näsman 1995, s. 38).

Under denna tid infaller en stor omläggning av 
bebyggelsen som finns belagd i det arkeologiska käll
materialet. Omläggningen består bl.a. i upphörandet 
av många vikingatida bebyggelser och tillkomsten av 
tidigmedeltida byar inom närliggande lokaliteter. 
Tendensen har hittills varit tydligast i sydvästra Skå
ne, i det bördiga slätt- och backlandskapet där större 
byundersökningar har företagits (Stjernquist 1981, 
Billberg m.fl. 1981, Söderberg 1994). De periodvisa 
flyttningarna med 200-400 års mellanrum, som kän
netecknade järnålderns bebyggelser, verkar ha upp
hört då bebyggelsen etablerades inom de områden 
som sedan utvecklade sig till de historiskt kända by-
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Fig. 1. Karta över det medeltida Danmark.

arna. Detta innebär inte nödvändigtvis att den sista 
flytten uppfattades som definitiv då den skedde, men 
att något hände som förhindrade vidare kringflytt- 
ning (Callmer 1986, s. 169 och 202).

Om vi rör oss kring tiden strax före och efter mil- 
lenniumskiftet 1000 e.Kr, kan vi grovt karakterisera 
skiftet som konfrontationen mellan ett samhällskick 
baserat på olika lokala eliter uppbyggda kring släkt
skap, allianser och underkuvade grupper (i äldre 
forskning kallat för ett ättebaserat samhälle), som 
karakteriserades av en decentraliserad politisk makt
utövning, och en framväxande dansk kungamakt 
med riksenande och statsbildning som mål. Med 
statsbildningssträvanden menas här viljan att skapa 
en centraliserad, hierarkisk och institutionell makt
struktur med en kung i ledningen och en ämbetsman- 
naaristokrati satt att sköta överföringarna av medel 
från befolkningen (Lindkvist 1988, s. 9). Socialan
tropologiska studier av existerande kulturer visar att 
ett ättebaserat samhälle inte kan samexistera med en 
framväxande stat. Endera måste ge vika, eftersom de 
två samhällskicken står för oförenliga principer att 
organisera samhället på (Nicholson 1986, s. 116f). I 
det skånska vikingatida samhället där inflytandet 
över produktion och varuutbyte, upprätthållande av 
lag och ordning, religion och kult utövades av de lo
kala social eliterna, ett konglomerat av kollektiv

knutet till de ledande familjernas övre skikt, skedde 
en förändring mot en ny samhällsorganisation. För
ändringarna skedde säkerligen inte utan konflikter.

Hur den målmedvetna aktionen att integrera Skå
ne till det danska riket gick till, och hur det påverkade 
människorna, råder fortfarande olika meningar om. 
Den drabbade Skåne på olika sätt och fick olika ge- 
nomslagskraft i Skånes skilda landsändar. Grunden 
till skillnaderna kan bl.a. sökas i Skånes varierade 
landskapstyper som genom tiderna medfört skillnader 
i produktion, livsformer, byggnadskick och även i 
samhällsstrukturen (Fabech 1993, s. 202). Norra och 
östra Skånes ris- och skogsbygder har påverkats an
norlunda än slättbygderna i söder och i väster. I slätt
bygden, där den danska kungamakten varit fram
gångsrik, har delvis självständiga områden med starka 
storfamiljer eller hövdingar ingått allianser och svurit 
den danska kungen trohet (Näsman 1995, s. 37). Det
ta hände också i ett mindre slättområde i nordöstra 
Skåne, i området kring Vä, som under vendel- och vi
kingatiden utgjorde en centralbygd för omgivande 
landskap (fig. 2 a), och där den danska kungen byggde 
upp ett fotfäste via kungsgårdar och en egen adminis
tration (Fabech 1993, s. 222 och 234).

Struktureringen av ett landskap

Om social organisation kan sägas vara en påtagligt 
bestämmande faktor för utformningen av bebyggel
ser, borde ett ideologiskifte av typen från ”stam till 
stat” (ref. till Fra Stamme til Stat. Mortensen & Ras
mussen 1988), som ju innebär en förändrad social 
struktur av stora mått, bli synligt i dem. Man borde 
kunna se att ett samhällssystem "kollapsar” och att 
ett annat byggs upp. Eller var det aldrig tal om en 
kollaps, utan om en stegvis förändring från en sam
hällsorganisation till en annan? (Näsman 1998). Kan 
man se brottet i bebyggelsen mellan vikingatid och 
tidigmedeltid i skenet av den danska kungamaktens 
konsolidering i Skåne och en begynnande statsbild- 
ningsprocess?

Ett av de viktigaste kriterierna för att bevisa exis
tensen av en överhöghet i en statsformation är att

M
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den utövar ett centralstyre; att den behärskar ett an
tal överregionala centralplatser, varifrån en adminis
trativ kontroll kan ske. Dessa platser ska inneha poli
tiska och religiösa funktioner. Vidare ska manifesta
tioner i form av monumentala byggnader eller 
anläggningar kunna iakttas. I flera avseenden faller 
det danska kungariket in i den beskrivningen redan 
under vikingatiden då det delvis uppvisade statslik- 
nande fenomen (Callmer 1993, s. 5 och 15). Man 
kan också iaktta en del av de tendenser som anses 
utgöra den politiska kulturen då ett samhälle är på 
väg mot en riksbildning eller en statsliknande struk
tur: monopolisering av ideologin, hierarkisering, for- 
maliserat herravälde, territorialisering och övergång
en från en extern till en intern tillägnelse (Lindkvist 
1997, s. 22).

Hotet från ett expansivt frankiskt rike drev fram 
en organisering av ett gemensamt försvar mot en ytt
re fiende, vilket medverkade till att en centralisering 
av makt lättare kunde genomföras (ibid., s. 20). I 
Danmark lyckades några ledare få makt över flera 
andra, och bildade på så sätt en maktfull elit där Jel- 
lingeätten hävdade rollen som dess främsta företrä
dare.

Ser man på Skåne som ett landskapsrum, går det 
att se tydliga bevis för att makten tog sig olika fysis
ka uttryck och med tiden både blev rumslig och terri
toriell (Andersson 1995, s. 21). Med utgångspunkt i 
Kung Valdemars jordebok framträder skilda politis
ka strukturer i västra respektive östra Danmark. 
Geografiskt märks uppdelningen som motsvarande 
uppdelningen av danerna i syddaner med Jylland och 
Fyn som bas, och norddaner i Själland, Skåne och 
Halland (Andrén 1983, s. 54). Den skilda politiska 
strukturen finns kvar under tidigmedeltid, och antas 
bero på skillnader i den danska kungamaktens förut
sättningar för jordinnehav mellan de olika landsän
darna. I västra Danmark har Jellingeätten troligen 
lyckats annektera andra släkters jordegendomar till 
sitt patrimonium (arvegods). I öster (däribland Skå
ne) har jordegendomar måst införlivas på annat sätt 
(Andrén 1983, s. 53-54, Näsman 1993, s. 33-34). 
Tina Thurston menar att ” in order to incorporate

• Tidigmedeltida stad 
A Kungalev 

Köping

Helsingborg

Lomma

Tommarp'

Fig. 2 a. Karta över Skåne med köpingeorter, tidigmedel
tida stadsbildningar och kungaleven (för en ordentlig 
genomgång av köpingeorternas uppkomst och utveckling 
se Söderberg 2000).

Bjärred 
1 Önnerup 
\ * # Hjärup 
i • • Kyrkheddinge 
Brågarp

St. Köpinge

Fig. 2 b. Skåne och de undersökta platserna som be
handlas i texten.
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these peripheries, wich were rich and valuable assets, 
the burgeoning state purposefully induced dramatic 
changes in the cultural landscape by altering central 
place location, function, and size, as well as change 
in the agricultural villages which these sites adminis
trated. The purpose behind this was to encourage re
gional integration and establish political and econo
mical control” (Thurston 1996, s. 60).

Två olika kungliga förvaltningssystem har byggts 
upp i det danska riket under 1000-talet, där den väs
tra administrationen har varit knuten till patrimoni- 
umgodset. I östra Danmark däremot byggdes den 
kungliga administrationen upp via kungalev (kunglig 
residensgård och administrativ enhet) på kronogods, 
med ungefär ett kungalev i varje härad (Andrén 
1983, s. 41). Uppenbarligen har den danska kunga
makten haft skilda förutsättningar att agera och in
rätta myndigheter, att upprätta nya centralorter och 
att styra handel (fig. 2a).

I flera fall har maktövertagandet skett via ett känt 
grepp: genom att söndra och härska. I andra fall ge
nom infiltration och allianser (Hermanson 2000). 
Påfallande ofta påträffas exempelvis kungaleven i 
Skåne i närområdet till de vikingatida köpingeorter- 
na, där den tidens lokala elit varit verksam. Funge
rande centralorter som inte kunde inordnas i den nya 
ordningen motarbetades och alternativa orter grund
lädes istället med en ny administration och kunglig 
kontroll (Näsman 1993, s. 35, Anglert 1995, s. 44, 
Söderberg 2000, s. 299f). Viktiga aktörer byttes ut. 
Kungens förtrogna sattes att administrera i städer 
och på kungsgårdar, företrädarna för den hedniska 
tron motarbetades av det kristna prästerskapet och 
kungen lät sig inte längre väljas av sina undersåtar, 
men bekräftas av kyrka och Gud (Hermanson 2000, 
s. 25 Iff). Kungen grep in på många av samhällslivets 
områden som förut hade organiserats av de lokala 
ledarna. Historikern Aron Gurewitj har på norskt 
håll visat hur denna omvandling också kom till ut
tryck via språket, som förändrades gradvis. Gamla 
benämningar på titlar övergavs, antingen på grund 
av att ämbetet upphörde eller för att det bytte skep
nad (Gurewitj 1978, s. 410). Där en koalition mellan

den ”gamla” eliten och kungamakten fungerade, fick 
förändringarna ett mer glidande och odramatiskt 
förlopp (Svanberg 2000, s. 254 och 258).

Nu var den framväxande danska kungamakten 
inte den enda drivande faktorn till samhällsföränd
ringar under vikingatiden i Skåne, även om min 
framställning i huvudsak belyser den faktorn mest. 
Flera forskare menar att sociala förändringar inom 
det vikingatida samhället var igång redan under vi
kingatidens slutskede. Slavdriften som varit en ut
bredd institutionaliserad företeelse under 800- och 
900-talet i Sydskandinavien, avvecklades mer och 
mer sedan plundringstågen avtog. En kolonisation 
av perifera områden skedde troligen som en följd av 
ett ökat befolkningstryck. Jordbrukstekniska och nä- 
ringsstrukturella förändringar anses ha genomförts 
under vikingatidens slutskede, vilka har medfört ett 
förändrat markutnyttjande och eventuellt fordrat 
nya samarbetsformer (Stjernquist 1981, s. 2Iff, Myr
dal 1999, s. 26-29). Sammanslagningar kan ha skett 
av bebyggelser under loppet av vikingatid med an
ledning av ovan nämnda faktorer (Callmer 1986, s. 
173ff). Alla dessa genomgripande förändringar har 
säkert på olika sätt gett återverkningar på den vi
kingatida och tidigmedeltida bebyggelsen.

Jag ska i det följande presentera bebyggelsen från 
ett antal sydvästskånska byar som har det gemen
samt att de etablerades under vikingatid och tidig 
medeltid. Undersökningarna genomfördes mellan 
1980 och 1995, och i samtliga fall har undersökning
arna föranletts av exploateringar. Undersöknings-

Plats från ca till ca

Bjärred 700 1000

Brågarp 700 950

Stora Köpinge 800 1100

Hjärup 950 1800

Kyrkheddinge 950 1800

Önnerup 950 1800

Fig. 3. Tidsskala med alla i texten nämnda undersök
ningar och deras respektive varaktighet (e.Kr.).
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ytorna har omfattat delar av en eller flera gårdstom
ter, aldrig hela bytomter. Trots de få exemplen och 
skilda förutsättningarna för dokumentation och me
todik, går det att följa en utvecklingslinje av bebyg
gelsen i byarna. De byar som ingår i studien är Hjä- 
rup, Kyrkheddinge och Önnerup. Jag inleder dock 
med några exempel på vendel- och vikingatida be
byggelser som oftast påträffas utanför de medeltida 
bytomterna (fig. 2b och 3).

Bebyggelse från vendel- och vikingatid i 
Skåne
Exemplen från denna tidsperiod är hämtade från un
dersökningar i Bjärred, Brågarp och Stora Köpinge 
(Söderberg 1991, Kriig & Pettersson 1996, Petters

son 1996b). Under periodens första tid är inga toft- 
gränser skönjbara utan bebyggelsen verkar snarare 
vara löst arrangerad. En gårdsenhet består oftast av 
ett östvästligt, treskeppigt långhus, mellan 17-21 
meter långt och ca 5,5-8 meter brett. Väggarna är 
raka eller svagt konvexa. Vid bra bevaringsförhål- 
landen kan man iaktta mellanväggar som delar av 
långhuset i minst två rum, ibland tre. Spår av en härd 
brukar kunna påträffas i byggnadens centrala del. 
Långhuset härbärgerar både djur och människor, om 
än i olika delar. I nära anslutning till långhuset finns 
ett eller två grophus (fig. 4).

I de fall bebyggelsen existerar under loppet av vi
kingatid, kan flera gårdsenheter utvecklas i omedelbar 
närhet till varandra med gränser som markeras via di
ken, hägnader eller rännor (Bjärred). Huvudbyggna-

Bjärred

St. KöpingeBrågarp
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den är fortfarande ett östvästligt orienterat, treskep- 
pigt långhus på ca 19-22 meter. Fosfatkarteringar pe
kar åt en trerumsindelning. Djur och människor kan i 
viss mån ha delats upp nu på skilda byggnader efter
som ekonomihus och stall förekommer i form av tra
ditionella långhus. Grophus finns också.

Under sen vikingatid (slutet av 900-talet) framträ
der en ny typ av byggnad kallad ”trelleborgshus”, ett 
ansenligt stort, treskeppigt långhus med konvexa 
väggar och yttre stödstolpar. Dessa hus är inte allde
les ovanliga, men finns långt ifrån på varje gård. 
Grophusen finns kvar. I de fall tomtgränser är synli
ga, verkar gårdsenheterna ha större tomtyta än tidi
gare. Sammantaget gäller för hela tidsperioden ven- 
deltid-vikingatid att husgrunderna sällan överlagrar 
varandra och att endast få ombyggnader kan iakttas 
på byggnaderna. I exemplen nedan utgör Bjärred ett 
undantag eftersom man där kan följa en platsbunden 
bebyggelse i flera faser. Då bebyggelserna upphör 
under sen vikingatid-tidig medeltid anses befolk
ningen ha flyttat till närbelägna, nyetablerade tidig
medeltida byar.

Den första bebyggelsen i några 
tidigmedeltida byar
Byarna Hjärup, Kyrkheddinge och Önnerup har sina 
första bebyggelsefaser med början i 900-talets senare 
del och i 1000-talet, dvs. den tid då många medeltida 
byar anläggs (Larsson 1995, Pettersson 1996a, Tho- 
masson 1998).

Det är oklart om större delen av bytomterna vid 
den här tiden är bebodda eller om det endast råkar 
finnas bebyggelse på just de ytor som har undersökts. 
Bebyggelsen består oftast av ett östvästligt oriente
rat, treskeppigt långhus. Längden på huset varierar 
kraftigt, från ca 15 till 25 meter. Centralt i huset på
träffas inte sällan en härd. Avstånden mellan de tak
bärande stolpparen är jämnt fördelade, förutom i 
mittpartiet där avståndet är längre. Indikationer 
finns för en tredelad rumsindelning med ett närmast 
kvadratiskt mittrum. ”Trelleborgs ” -liknande hus fö-

CZDj

Kyrkheddinge

Önnerup

Fig. 5. Undersökningsplaner från Hjärup, Kyrkheddinge 
och Önnerup med de tidigaste bebyggelsefaserna.
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rekommer i enstaka fall (t.ex. Önnerup gård 5 och 
12). Till vissa gårdar hör grophus. Långhusen är 
multifunktionella och härbärgerar både folk och fä. 
Grophusen anses ha kunnat nyttjats som bostäder, 
men i högre grad som hantverkslokaler.

En del byar uppvisar flera, på varandra följande 
tidiga bebyggelsefaser med snabba skiften av hus, 
t.ex. i Kyrkheddinge och Önnerup (fasindelningen 
för Kyrkheddinge är något reviderad sedan 1998, se 
Schmidt Sabo denna volym). Nya hus uppträder då i 
direkt närhet till de första, utan att överlagra dessa 
(undantaget tomt 14 i Önnerup). Detta kan tolkas så 
att man bebodde de äldre husen till dess att de nya 
hade färdigställts. Möjligheten att fritt disponera 
närområdet kring bebyggelsen verkar inte ha innebu
rit några svårigheter, vilket kan tyda på stora gårds
tomter, eller icke reglerade sådana (fig. 5). Tomtgrän
ser kan sällan arkeologiskt beläggas från detta tidiga 
skede; det finns dock undantag (Önnerup).

I något fall kan sporadiska vendel- och vikingati
da grophus förekomma på boplatserna före den mer 
stabila bebyggelsen. Detta kan tyda på ett tidigt, sä
songsmässigt utnyttjande av området eller antyda 
någon form av kolonisationsskede (Söderberg 1991).

Bebyggelsen under 1100-talet

Under 1100-talet och fram till 1200 förekommer en 
stor variation av bebyggelsen i byarna. Karakteris
tiskt är att antalet större hus inom varje gårdsenhet 
ökar från ett till två eller flera. Långhusen är nu av 
tre slag och orienteringen växlar. (1) Den treskeppiga 
hustypen är bortåt 25 meter lång och ca 5-6 meter 
bred, och är uppdelad i minst två urskiljbara rum, 
varav en har eldstad. Under gynnsamma förhållan
den kan man se en tredelad rumsindelning med en 
bostadsdel placerad centralt i huset. Väggarna är 
konvexa eller raka. Ovanför endera gavelrummet 
kan finnas antydan till ett loft (Önnerup). (2) Lång
husen av mesulakonstruktion är mellan 10 och 25 
meter långa och 5,5-7,5 meter breda. I bostadsdelen, 
som upptar en mindre del av husets yta, kan härd och 
lergolv finnas bevarade. Bostadsdelen kan även ut-

0 loom

Fig. 6. Bebyggelsen från sent 1000-tal och 1100-talet 
byarna Hjärup, Kyrkheddinge och Önnerup.
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märka sig genom en annorlunda byggnadskonstruk- 
tion, t.ex. genom att den inte har några inre takbä
rande stolpar, trots att resten av huset har det. (3) 
Byggnader där taket bärs upp av väggarna är den 
tredje typen av långhus från denna tid. Det rör sig 
om stora hus, uppemot 25 meter långa och ca 6 me
ter breda. Väggarna är konvexa. Förutom långhusen 
finns olika typer av mindre hus: grophus, små för
rådshus s.k. stolplador (spår efter fyra hörnstolpar) 
och uthus på träsyllar. Brunnar, avfallsgropar och 
rännor finns också inom boplatsområdet (fig. 6).

Gränser mellan gårdar kan i några fall iakttas, 
antingen i form av gränsrännor eller som respektera
de, ”arkeologiskt tomma” ytor som ligger mellan oli
ka grupper av hus. Brunnar kan också tolkas som 
gränsmarkerare, särskilt då de är placerade en bit 
från gårdarna. Förstadiet till en sluten gårdsplan 
finns företrädd redan nu i och med att den L-formade 
gården gör sitt intåg (Fljärup och Önnerup). Brott i 
bebyggelsen finns exempel på, t.ex. inom gård nr 5 i 
Önnerup där ingen efterföljare till det ”trelleborgs”- 
liknande huset kan spåras, i alla fall inte inom under
sökningsområdet. Nya gårdsetableringar kan kon
stateras, en i vardera byn Hjärup och Önnerup.

Bebyggelsen under 1200-talet

Byggnader med takbärande väggar eller i mesulatek- 
nik dominerar nu helt bebyggelsen i byarna. Husen 
avgränsas i flera rumsenheter och detta gäller både 
bostadslängor och ekonomibyggnader. Flera rum har 
nu lergolv. Husen är fortfarande stolpgrävda och 
byggda i skiftesverk eller med lerklining. Gårdarna 
uppvisar en tydlig tendens att ha husen placerade i L- 
form, så att en inre gårdsplan delvis avskärmas. Bo
ningshusen är långa och ligger företrädesvis i öst
västlig riktning medan ekonomibyggnaderna ligger i 
nordsyd. Ombyggnader kan iakttas på husen vilket 
kan tolkas som att man hellre bygger om, än river för 
att bygga nytt.

Den oreglerade gårdstomten (om den någonsin 
verkligen har varit oreglerad eller om det bara ter sig 
så för oss arkeologer) synes att mer och mer avgrän-

0 IOO tn

Fig. 7. Bebyggelsen från 1200-talet i Hjärup, Kyrkbed- 
dinge och Önnerup.
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sas. I Kyrkheddinge påträffas från denna bebyggelse
fas rännor som reglerar tomten till en bredd av minst 
30 meter, en bredd som även Hjärup kan sälla sig till 
(Hjärup hade tydliga tomtgränser redan i föregående 
fas). Tomtstorleken är sedan varaktig upp i nyare tid.

Kort summering av de olika 
bebyggelsefaserna
Summeringen nedan gäller byarna Hjärup, Kyrkhed
dinge och Önnerup. Under den första bebyggelsefa
sen i de nya byarna är husen löst arrangerade inom 
gårdsenheten och bebyggelsen består mestadels av 
ett mångfunktionellt långhus och eventuellt ett grop
hus. Inga synliga tomtgränser kan iakttas.

Under 1100-talet uppvisar bebyggelsebilden ett 
mångfald av olika hus. Några egentliga typer är svå
ra att definiera. Mesulatekniken och de takbärande 
väggarna introduceras, men storleken på husen va
rierar kraftigt från gård till gård. En uppdelning av 
funktioner på olika hus märks i det arkeologiska 
fyndmaterialet, som ökar generellt i och med att 
golvlager påträffas. Den materiella kulturen skiljer 
sig från föregående period genom att myntfynd och 
importerade föremål förekommer.

När vi är inne i 1200-talet har mycket förändrats 
i bebyggelsen. Det långa bostadshuset är uppdelat på 
flera rumsenheter och har takbärande väggar. Invän
digt kan man iaktta en större uppdelning av de 
mänskliga aktiviteterna på skilda rum. Gårdstom
terna tar form med ett inre gårdsrum, och ekonomi- 
och stallänga är obligatorium. Denna konstellation 
förblir, om inte statisk så nära nog konstant genom 
hela medeltiden, om än med smärre förändringar, 
som t.ex. att bostadshuset flyttas upp på stensyll och 
att eventuella mindre hus byggs till på gårdarna. Dis
tinkta typer av gårds- och bostadshus har nu utkris
talliserat sig i byarna.

Att bygga en by
Jämför man den första bebyggelsefasen i de tidigme
deltida byarna med den första bebyggelsen från ven

del- och vikingatid ser man stora likheter (jfr. fig. 4 
och 5). Jag tolkar detta som att det fanns ett visst ”ny- 
byggarkoncept”, vari de viktigaste beståndsdelarna i 
en gård ingick, som ett stabilt schema för en första 
generation nybyggare på en ny plats. Konceptet skulle 
då kunna vara flera hundra år gammalt och ha for
mats inom den vendel- och vikingatida kulturen.

På grund av att lämningarna och fyndmaterialen 
från de första faserna i byarna så gott som alltid är 
mycket dåligt bevarade och fragmentariska, är det 
svårt att arkeologiskt se någon social differentiering i 
byarnas första bebyggelsefas, även om den med stor 
sannolikhet har existerat. Det förekommer arkeolo
giska belägg på magnatliknande gårdar (storgårdar 
och huvudgårdar) från andra byundersökningar, ex
empelvis från Bjäresjö (Callmer 1992, s. 435) och 
Lilla Köpinge (Andersson 2000) i södra Skåne. Re- 
trogressiva studier av äldre bykartor och även skrift
liga källmaterial bekräftar att mönstret med en stor
gård/huvudgård i byarna är vanligt förekommande 
under medeltiden (Dahl 1942, s. 80), särskilt i kyrk
byarna, och mönstret verkar kunna härledas tillbaka 
till tidig medeltid och även ner till sen vikingatid 
(muntlig uppgift Mats Riddersporre, se även Ridder
sporre 1988 och 1998). Den enda tydliga skillnaden 
gårdsenheterna emellan i min studie, står mellan de 
traditionella långhusen och de enstaka ” trelleborgs ”- 
liknande husen (Önnerup, gård 5 och 12), vilka har 
avsevärt större disponibel yta.

Men hur genomfördes då den första etableringen 
på de nya bytomterna? Vilka var människorna och 
med vilka avsikter kom de? Var det marginaliserade 
grupper som lovades fördelar? Lyckades grupper av 
människor bryta med släkten/familjen, med löfte om 
en bättre framtid under andra former och förutsätt
ningar? Var de första nybyggarna utkommenderade 
slavar/trälar som skickats iväg med uppdraget att 
förbereda en ny byplats? Eller ska man förstå de nya 
byetableringarna som genomförda i en anda av kol
lektiv beslutsamhet? Exempelvis genom att storgår
darnas driftsystem lades ner och man lät slavar och 
trälar bygga upp egna gårdar i ett nytt system, land
bosystemet. Fanns det i denna brytningstid en kollek
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tiv identitet? Starka motsättningar kan ha uppstått 
mellan människor som stod på var sin sida i konflik
ten mellan ”den gamla eliten” och kungamakten, 
mellan gammalt och nytt. Vilken position var att fö
redra?

Med facit i hand vet vi hur det gick - vem som 
förlorade och vem som vann. Förutsägbarheten kan 
dock inte ha varit tydlig då (Earle 1991, s. 41). Eta
bleringen på de nya byplatserna behöver heller inte 
nödvändigtvis ha tett sig så annorlunda mot tidigare 
flyttningar, vilket flera forskare också har påpekat. 
Vi uppfattar bebyggelsebrottet idag som så defini
tivt, eftersom vi vet att bebyggelsen hädanefter blir 
fixerad en lång tid framöver. Vi kan se kontinuiteten 
framåt i tiden, något som nybyggarna inte alls behö
ver ha varit inställda på.

Ur social synvinkel kan man ställa frågan om stor
leken på ett hus och en gård kan sägas avspegla fa
milj e- och hushållssituationen - att det rör sig om ett 
fåtal individer som bosätter sig på gårdarna i byar
nas tidigaste fas. Det kan vara fråga om en mindre 
storfamilj, eller det som Aron Gurewitj kallar en ”li
mited family”. I en studie av Norges riksbildning kan 
Gurewitj se en förändring av den sociala situationen, 
som startade redan under vikingatiden, och som fick 
till följd att storfamiljen/storhushållet, de vikingatida 
böndernas styrka och trygghet, bröts upp mer och 
mer. Omorganiseringen av familjesituationen mot 
små familjeenheter gagnade den norska kungamak
ten, eftersom bönderna därefter fick svårare att ägna 
sig åt politiska, religiösa och militära uppdrag, vid 
sidan om jordbruket (Gurewitj 1978, s. 415).

En viktig fråga att diskutera är om man kan kalla 
de första inflyttarna i byarna för bybor. Vanligen de
finieras en by med att den ska bestå av ett avgränsat 
ägoområde med minst två brukningsenheter som har 
sina ägor enskilt eller samfällt, och där någon form 
av samarbete sker kring djurhållningen och/eller 
jordbruket (Sporrong 1985, s. 66). När sker bybild
ningen efter en sådan definition? Sker den under äld
re järnålder då vi kan se exempel på att flera gårdar 
kan ha ett samarbete kring djurhållningen, eller kan
ske redan under stenåldern eller bronsåldern? Den

bybildning som jag diskuterar i denna studie, dvs. 
den som inträffar vid sen vikingatid/tidig medeltid, 
passar in på ovan nämnda definition, men i jämförel
se med tidigare bybildningar utmärker sig de medel
tida byarna med att de bildas samtidigt som urbani
seringen påbörjas och vi får urbana inslag även i by
arna (se Schmidt Sabo denna volym, s. 51). När kan 
man då säga att den medeltida byn konstituerar sig? 
Sker det redan i samband med den första bebyggelse
etableringen, dvs. under sen vikingatid?

I den svenska Östgötalagen från medeltiden står 
det: ”Nu vilja bönderna bygga en by, då skall man 
nedsätta och med ed stadsfästa råmärken omkring 
den by, som de vilja bygga. Då skola alla de närvara, 
som äga jorden”. Kanske gick det så smidigt till i det 
medeltida Sverige när byar anlades, kanske är den 
demokratiska andan bara en idealbild som presente
ras. Ägoförhållandena i de tidigmedeltida danska 
byarna känner vi dåligt till. Enstaka egendomar finns 
uppgifter om i form av donationsbrev. Andra skriftli
ga källor omtalar en bol-indelning, en bys gruppe
ring i helgårdar, så tidigt som på slutet av 1000-talet 
(t.ex. Lilla Uppåkra). Ett bol kan då ha representerat 
en ursprunglig vikingatida storfamiljsgård. Bolindel- 
ningen kan senare ha tagits upp och utnyttjats av 
kungamakten för egna syften, vid t.ex. skatteupp- 
börd (Riddersporre 1995, s. 52).

Vi får förutsätta att de flesta gårdsenheter var be
bodda av landbor. Landbor var bönder/lantbrukare 
som via ett kontrakt med vissa fastställda villkor, 
innehade nyttjanderätten till annans jordegendom, 
likt arrendatorer. Landbornas viktigaste skyldighet 
var att erlägga en årlig avrad och att utföra dagsver
ken hos markägaren. Olika stora gårdar och åkrar, 
olika möjligheter till hantverk och handel påverkade 
landbornas ställning. Slaveriet anses inte ha blivit 
avskaffat förrän under 1200-talet, vilket betyder att 
då byetableringen skedde, vid sen vikingatid och ti
dig medeltid, rådde det stora sociala skillnader mel
lan lantbrukarna. Några var satta att disponera en 
hel gård medan andra var inhyses och förfogade en
dast över ett enskilt rum på en gård (Lindqvist 1979, 
s. 61, Hoff 1997, s. 44).
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Den byggda miljön
En förutsättning för att stabila ”hustyper” ska växa 
fram är enligt arkitekturhistoriker, en existerande so
cial gemenskap med ett gemensamt värdesystem och 
ett gemensamt symbol- och formspråk - om inte i hela 
samhället, så i alla fall hos en större grupp människor 
(Werne 1987, s. 30, 92). Denna större grupp skulle i 
det här fallet vara landborna, som först under 1200- 
talet kom att utgöra en gemensam grupp, med ett lik
artat förhållande till hus, gård och by. En felkälla i 
resonemanget kan vara den eftersläpning som hör 
ihop med byggandets tradition, att den byggda miljön 
alltid innehåller fragment av tidigare generationers fö
reställningar om boendet, förutom samtidens (Werne 
1987, s. 43). Detta innebär att faktorer som varit be
stämmande för utformningen av husen på 1200-talet, 
delvis måste sökas i 1100-talets senare del.

Elvahundratalets senare hälft karakteriseras som 
mycket expansiv på flera områden. Bland annat 
iscensattes ett omfattande stenkyrkobygge i de skån
ska byarna. Från den tiden känner vi också till att 
bondeuppror förekom, bl.a. mot ärkebiskop Absalon 
i Lund och hans införande av biskopstiondet. Vid 
upprepade bondeuppror under medeltiden framför 
bönderna protester som grundar sig i traditionsbrott, 
mot att det skedde inskränkningar på deras frihet 
och sedvänjor och att de pålades orimliga och ogrun
dade skatter. Protesterna pekar på existensen av en 
politisk maktkamp, en kollektiv insikt hos bönderna 
om den egna situationen, och gemensamma informa
tionskanaler byarna emellan (Bøgh 1988, s. 18).

Att byn vid den här tiden redan var en välavgrän- 
sad och etablerad institution kan utläsas i Skånela
gen, som nedtecknades i början av 1200-talet, men 
som grundar sig på tidigare förhållanden. Lagtexten 
om markanvändning och hägnadsstruktur kan delas 
i två kronologiska skikt där ett äldre, individuellt 
bruk återges, med stora särhägnade odlingsytor, och 
som följs av ett yngre bruk med vångindelning, ge
mensam sådd och tegskiften. Och då byarnas rättig
heter kommer på tal vänder sig texten till en bysam- 
fällighet, inte till en enskild gårdsägare eller en land

bo. Lagen beskriver således ett individuellt bruk som 
successivt övergår i mer kollektiva system (Ridder
sporre 1995, s. 12, Hoff 1997, Widgren 1986).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i 
samband med de tidigmedeltida byetableringarna 
skedde en rumslig omorganisering av bebyggelsen på 
flera nivåer: bosättningsmönstret i landskapet för
ändrades, bystrukturen likaså och även de enskilda 
gårdarnas bebyggelser. Förändringar på gårdar och 
hus i min studie skedde dock inte omedelbart, utan 
först under sent 1000-tal och 1100-talet. Eftersom 
förändringarna inträdde vid skilda tidpunkter, kan 
man anta att det var olika aktörer som agerade på 
respektive plan/nivå. Så vem eller vilka hade makten 
och befogenheter att förändra ett landskap, en by eller 
en gård?

Det är känt att i västra Danmark på Jylland, där 
stora vikingasläkter vuxit sig starka, fanns ett stort 
antal tidiga byetableringar, t.ex. i Vorbasse som var 
en by redan under 700-talet, och som under sen vi
kingatid-tidig medeltid flyttar och etablerar sig på en 
helt ny plats i närheten av de gamla boplatsområde
na. På Falster däremot etablerades de flesta byar 
först under 1000-talet, vilket har förklarats med att 
där var det kungamakten som var den dominerande 
jordägaren som kom att få stort inflytande på bybild
ningen (Riddersporre 1995, s. 12).

Eftersom rum, både i landskap och i byggnader, 
kan förmedla makt och strukturera människor, är 
det befogat att ställa frågan om en dansk överhöghet 
kan ha varit inblandad i bybildningen i Skåne under 
tidig medeltid? Svaret är inte givet eftersom det är 
svårt att tolka händelseförloppet; skedde nedlägg
ningen av de vikingatida bosättningarna och etable
ringen av de medeltida byarna, som en direkt följd av 
ett eventuellt centralt initiativ, eller utgjorde händel
seutvecklingen själva förutsättningen för att ett cent
ralt direktiv kunde uppkomma och genomdrivas? 
Här finns en stark koppling, ett dynamiskt växelspel, 
ett givande och tagande, där kungamakten säkert ta
git fördel av den omdaning som var igång i det vi
kingatida samhället, och som vi ännu inte riktigt har 
grepp om.
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Det som skedde på landskapsnivå innebar en om
organisering av människor, från många spridda be
byggelser och från kustbosättningar (se t.ex. Söder
berg 2000) till koncentrerade bebyggelser på byplat
serna. Eftersom den lokala markägande eliten har 
visat sig finnas representerad i så gott som varje by 
(genom en större gård än övriga) är det rimligt att 
anta att den varit involverad i omstruktureringen 
och haft en nyckelroll. Hur flytten till byplatserna 
skedde vet vi inte, den kan ha genomförts frivilligt, 
med hot om våld eller med lock och pock. Samlingen 
av bebyggelserna till byar visade sig bli en stabil lös
ning en lång tid framöver, som bl.a. fick till följd att 
befolkningen lättare kontrollerades och den agrara 
näringen och produktionen kunde effektiviseras. 
Detta i sin tur gagnade både den lokala eliten, den 
framväxande kungamakten och även kyrkan, som 
alla ville dra fördel av bondebefolkningens insatser 
och arbete.

I samband med flytten verkar de enskilda bebyg
gelseenheterna ha bestått av en uppsättning byggna
der som påminner om det vikingatida sättet att ord
na ett hem på (ett långhus och ett eller två grophus). 
Större förändringar på gårdsnivå inträdde först då 
byborna (lantborna) funnit sig tillrätta i sina nya rol
ler som bybor och med tiden bildade en stark befolk
ningsgrupp med en egen identitet.

Studien har visat att ordnandet av den byggda 
miljön verkligen avspeglar sociala organisationsfor
mer. Fenomenet är inte nytt, men ändå tänkvärt om 
man inser att varje idé, vilja eller beslut som genom
drivs av en grupp människor, materialiserar sig i den 
fysiska världen/verkligheten när de ”äger rum” och 
blir till i rummet.

Avslutande reflektioner
Byarkeologin som fått stå tillbaka under 80-talet för 
omfattande stadsundersökningar, har genom stora 
infrastrukturella satsningar i Skåne med bl.a. Väst
kustbanan och Öresundsförbindelsen tagit ny fart. 
Detta medför ett stort behov av analyser och synteser 
över bygränserna.

Ett stort problem vad gäller de tidigmedeltida by
arna hör samman med den arkeologiska undersök
ningsmetodiken och dokumentationen. Eftersom be
byggelsen i de tidigaste faserna sällan överlagrar var
andra är det svårt att säkerställa en stratigrafi och en 
kronologi mellan olika byggnader. Avsaknaden av 
kulturlager från byarnas första bebyggelser ger of
tast ett magert fyndmaterial, vilket medför att date
ringarna måste sättas med vida marginaler. Detta 
försvårar bestämningen av vilka byggnader som var 
samtida, dvs. vilka som ingick i en samtida gårds- 
uppsättning. Det är framförallt det äldre svartgodset, 
Östersjökeramiken, som används som dateringsun
derlag för 900-1100-talet och det är en fyndgrupp 
som fortfarande är behäftad med stora tolkningspro
blem, även om det forskas i ämnet (Vandrup Martens 
1995, Roslund 2001). Dess dateringsram spänner 
över flera århundraden, från 950-1250 e.Kr., och de 
allra flesta skärvor vi påträffar är anonyma bukdelar 
utan dekor, som i många fall omöjliggör en klassifi
cering och en typindelning.

I de få fall det existerar kulturlager i och kring de 
tidiga byggnaderna, finns en tendens att schakta bort 
dessa, eftersom de överlagrar och ”skymmer” de un
derliggande bebyggelsestrukturerna. Ekonomiska 
avvägningar spelar också självklart in, särskilt som 
den tidigaste bebyggelsen påträffas stratigrafiskt 
längst ner, under slutfasen i en byundersökning då 
utgrävningen oftast är forcerad på grund av tidsbrist. 
I detta sammanhang kan inte vikten av intensivun- 
dersökta kulturlager nog framhållas.

Studien visar att jämförelser mellan undersökta 
byar mycket väl kan genomföras, trots deras skiftan
de karaktärer och bevaringsförhållanden. Genom att 
utvidga studien och även fokusera på den materiella 
kulturen, artefaktspridningen och funktionsföränd- 
ringar i husen, vill jag arbeta vidare med det medelti
da samhällets sociala organisation och omdaning. En 
viktig uppgift i diskussionerna kring statsformatio- 
nen är också att uppmärksamma de genusföränd- 
ringar som skedde i samtiden. Med genus menas här 
de ”sociala roller” som människor tilldelas i ett sam
hälle och som bl.a. baseras på kön, ålder, status och
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position. Mäns och kvinnors förhållande till varan
dra, till produktion och reproduktion, till släktband 
och religion genomgick en omvandling i samband 
med framväxandet av den tidiga staten (Conkey &C 
Spector 1984, s. 20). Detta skeende borde kunna stu
deras i den byggda miljön.

Föreliggande text är en något reviderad version som ti
digare publicerats på engelska i ”Visions of the Fast. 
Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeolo
gy”, 1997. Studien har bl.a. möjliggjorts med vänligt 
ekonomiskt bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse.
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Det som gör Argia olikt alla andra städer är att det bar 

jord i stället för luft. Gatorna är fullständigt nedgrävda 

i jorden, rummen är fulla av lera ända upp till taket, 

över trapporna är det en annan spegelvänd trappa, över 

husens tak vilar tunga lager av stenig jord som en him

mel med moln. Om invånarna kan röra sig i staden ge

nom att förstora maskarnas gångar eller sprickorna som 

rötterna nästlat in sig i, vet vi inte. Fuktigheten gör 

kropparna siaka och utmattade, det är bäst för dem att 

ligga stilla och utsträckta, det är ändå så mörkt.

Uppifrån ser man ingenting av Argia. Ibland säger 

någon ”Det är där nere ” och man kan inte göra annat 

än att tro på det, allting är öde. Om man om natten läg

ger örat mot marken kan man ibland höra en dörr som 

slår igen.
Ur ”De osynliga städerna” av Italo Calvino 1972 (1999) s. 139



Kyrkheddinge under ytan

Det finns många berättelser om historien och den här 
är en av dem. Den handlar om en gård i byn Kyrk
heddinge i sydvästra Skåne som undersöktes 1995. 
Gården fanns under nära tusen år och den ingick i 
det koncept som vi kallar den medeltida byn.

Gården i Kyrkheddinge fanns när Harald Blåtand lät 
uppföra Trelleborgen i Trelleborg pä slutet av 900- 
talet och när det danska riket var en av norra Euro
pas mäktigaste stater. Den fanns när de första skån
ska städerna anlades, däribland staden Lund som 
grundades strax före millennieskiftet.

Den fanns när normanderna invaderade England 
år 1066 i slaget vid Hastings.

Den fanns när sillen strömmade till i Öresund och 
när den tyska Hansan började intressera sig för han
deln med Skandinavien. Den fanns när oroligheter 
rådde under 1300-talet med krig, pest och elände och 
när man under reformationen plundrade kloster och 
kyrkor.

Den fanns när Tycho Brahe vid slutet av 1580- 
talet studerade stjärnorna från sitt Uranienborg på 
Ven, när Skåne erövrades av svenskarna vid 1600- 
talets mitt och när den franska revolutionen år 1789 
spred sina idéer om ett nytt samhälle. Den fanns

fram till 1800-talets början då skiftena splittrade upp 
de gamla byarna till fördel för en annan social ord
ning och en ny jordbrukspolitik.
(Jakobsson m.fl. 1995, Nationalencyklopedin, Rosborn & Schimanski 1997)

Om alla dessa händelser och fenomen fick betydelse 
för Kyrkheddingeborna vet vi inte. Indirekt blev de, 
oavsett de ville det eller ej, indragna och påverkade 
av det som låg långt borta och nära. Byborna både 
formade och var resultatet av sin samtid.

Att bedriva arkeologi är många gånger frustre- 
rande. Den arkeologiska kontexten är aldrig full
ständig, dvs. alla livets sidor avsätter sig inte i det 
arkeologiska materialet. Vad kan vi då veta om det 
liv som människorna i Kyrkheddinge levde? Är ett 
arkeologiskt uppgrävt material över huvud taget re
presentativt för en tidsperiod av tusen år? Nej det är 
det inte. Inte om vi vill berätta om enskilda männis
kors historia och bedrifter. Inte om vi vill återge de
ras glädjeämnen och sorger, det de tänkte, upplevde 
och kände från den ena stunden till den andra. Men 
om vi vill kunna berätta hur en boplats - en gård - 
byggdes upp, förändrades och byggdes upp på nytt, 
hur människorna använde sina hus och rum, då har 
vi fått en fantastisk möjlighet att med hjälp av de
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uppgrävda tingen, de en gång bortslängda och bort
tappade sakerna, bland de mänskliga avlagringarna 
av skräp och de efterlämnade resterna av det som en 
gång utgjorde ”ett hem”, se mönster som kan vägle
da oss till en tolkning. En tolkning förresten, räcker 
det? Tolkningar borde av nödvändighet bli flera ef
tersom ingen kan berätta hur det ”verkligen var”.

Gården i Kyrkheddinge kan anses vara represen
tativ för en av gårdarna i byn. Däremot framstår den 
inte som representativ för vilken gård som helst, när 
som helst och var som helst. Vår samlade erfarenhet 
av de medeltida byarna har visat att det finns en stor 
variation i byarna vad gäller gårdarnas status, varak
tighet, utformning, takten på förändringar och det 
arkeologiska materialets bevarandegrad. Nu finns 
det en fara i att framställa varje gård som så unik att 
alla jämförelser blir omöjliga, men man får heller 
inte hänge sig åt att generalisera mot en så hög grad 
av allmängiltighet, att det generella faller på alltför 
liten överensstämmelse med de enskilda dragen. I 
alla händelser är det förenat med ett stort risktagan
de att undersöka och tolka endast en del av det som 
ingår i en större enhet, t.ex. en gård i en by. Men man 
kan också vända på det och hävda att en lokal studie 
kan berika och visa på sammanhang som sträcker sig 
utöver en enskild gårds historia eftersom gårdarna i

en by, och varje by i sin tur, har ingått i en omgivning 
som endast till delar kan kallas unik. Till stora delar 
har människorna i byarna varit avhängiga och påver
kade av större sammanhang, både sociala, kulturel
la, politiska, religiösa och ekonomiska. Därför är det 
av vikt att lyfta blicken utanför schaktkanten, bort
om gården och försöka se hela byn och dess land
skap.

En annan problematisk sida av arkeologin är klu
venheten mellan varat och förändringen. Ska man 
försöka återge ögonblicksbilder och händelser, dvs. 
de stelnade ”nun” som vi gräver fram som kompri
merade tidsblock i två dimensioner? Blir inte vår 
uppfattning om historien alltför statisk och oförän
derlig då? Mänskligt handlande kan, och ska inte ses 
som vore det en uppsättning mekaniska skeenden 
staplade på varann, varnar oss sociologen Anthony 
Giddens (1984, s. 17). Kanske är det så att de vikti
gaste frågorna ändå berör processerna i ett samhälle, 
förändringarna från en tidsrymd till en annan - det 
som händer mellan ”de arkeologiska lagren”. Det 
vill säga det som inte syns, men som orsakar det som 
sedan händer.

I sammanhanget måste vi också räkna in den för
dröjning som finns mellan orsak och verkan, dvs. att 
de faktorer som sätter igång och orsakar en föränd-

Period/tidigare
benämning Bebyggelse

Andra typer 
av lämn. Fynd Kulturlager Makro Osteologi Skriftliga

källor Kartor

1 (IV) 900-1050 • O e O • • O O
2 (V) 1050-1100-talets början • • • O • • O O
3 (VI) 1100-talet • • • • • e • O
4 (VII) 1200-1250 • • • • • • O o
5 (VIII) 1250-1475 • • • • • e e o
6 (IX) 1475-1600 • • • • • • • 0
7 (X) 1600-1800 ca • e • • • • • •

Tabell 1. Figuren återger vilka källor och material som funnits till respektive tidsperiod i Kyrkheddinge. Ofylld ring 
betyder saknas, fylld ring betyder finns. I parentes står med romerska siffror fasnumren från den tidigare fasbenäm
ningen.
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ring, oftast inte ligger i fas med, och är sällan samtida 
med följ derna/yttringarna (hur de tar sig materiella 
uttryck). Studerar vi t.ex. den byggda miljön på en 
plats och tolkar den som uttryck för en bestämd soci
al ordning, kan förändringar av den sociala organi
sationen under en specifik tidsperiod först bli synlig 
senare, exempelvis under en påföljande generation. 
Detta betyder också att vi alla lever i en miljö som i 
huvudsak har byggts upp och formats av tidigare ge
nerationer.

En viktig förutsättning för att kunna forska om de 
medeltida byarna är möjligheten till tvärvetenskap
lighet, dvs. att det sker ett samarbete mellan arkeolo
ger, historiker, arkeobotaniker, kulturgeografer och 
osteologer. I Sverige finns sedan flera år tillbaka ett 
gott klimat för den här sortens forskning och erfa

renheten från Kyrkheddingeundersökningen stärker 
insikten om det värdefulla utbytet mellan olika disci
pliner. Skilda tidsperioder har lämnat olika sorters 
källor efter sig, vilket betyder att kombinationen av 
källorna ger mer kunskap än de enskilda källorna 
var för sig (tabell 1).

De förhistoriska lämningarna från stenåldern och 
äldre järnåldern kommer här inte att behandlas efter
som de inte har tolkats in i konceptet ”den medeltida 
byn”, de finns endast redovisade i undersökningens 
första rapport (UV Syd Rapport 1998:5). I denna 
fortsatta bearbetning har fasnumreringen ändrats så 
att byns första bebyggelseperiod, dvs. f.d. fas IV 
(sent 900-tal-1050 e.Kr.), nu benämns period 1, f.d. 
fas V är period 2 osv. Några av byggnaderna har 
också flyttats från en fas till en tidigare period (arbe-

Period
Tidsintervall
e.Kr ca

Byggnader
Typer av anläggningar 
förutom hus

Längsta
varaktighet

Antal
generationer

1 sent 900-tal-1050 1 långhus (stolpbyggt)
2 grophus

70-80 år 3

2 1050-1100-talets början 1 långhus (stolpbyggt)
1 svårtolkat hus
1 hus med nedsänkt golv 
1 grophus

Brunnar, gropar, 
rännor i nordsyd (?)

50-70 år 2-3

3 1100-talet 1 långhus (stolpbyggt)
1 träsyllhus

En brunn, gropar, 
hägnad, långhärd, 
rännor i nordsyd (?)

100 år 4

4 1200-1250
(ladubyggnad 1200-1350)

2 längor i vinkel 
(stolpbyggda)

Golvlager, kulturlager/gårdplan, 
rännor i östväst och nordsyd, 
ev. en brunn

50 år 2

5 1250-1475
(ladubyggnad 1350-1475)

2 längor i vinkel 
(stensyllburna)

Brunn, gropar, golvlager, 
kulturlager/gårdsplan, rännor 
i östväst och nordsyd

225 år 9

6 1475-1600 1 stensyllburet hus Brunn, golvlager, kulturlager/ 
gårdsplan, rännor i östväst 
och nordsyd

125 år 5

7 1600-1800 2 längor i vinkel 
(stensyllburna)

Brunn, gropar, golvlager, 
gödselgrop, kulturlager/ 
raseringslager, rännor

200 år 8

Tabell 2. Tabell över undersökningens byggnader och övriga lämningar 
för respektive tidsperiod. En generation räknas till 25 är.
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tet har inte stått still!). Placeringen längre bak i tiden 
skedde på grundval av respektive byggnadstyp och 
konstruktion, samt keramikmaterialets sammansätt
ning och datering. Tabell 2 redovisar sammanfattan
de den bebyggelse och andra typer av lämningar som 
har hänförts till respektive tidsperiod. Nedan följer 
nu en presentation av resultaten som undersökning
en i Kyrkheddinge ledde fram till. Teckningarna som 
inleder varje period, utförda av Staffan Hyll, är tänk

ta att vara schematiska utan krav på att återge en 
exakthet. De är främst gjorda i syfte att förstärka 
upplevelsen av gårdarnas rumsliga utbredning och 
förändring över tiden. Det är endast bebyggelsen 
inom den undersökta ytan som återges. Övriga går
dar får ni själva föreställa er. Det specifika och ka
rakteristiska som utmärker varje tidsperiod följs av 
ett stycke om händelser och fenomen som hände 
samtidigt i närområdet eller på andra platser.



Redovisning av resultaten från undersökningen 
i Kyrkheddinge period för period



Period 1 (sent 900-tal-1050)
Högsta möjliga varaktighet: 70-80 år

Karakteristik

Byggnader- Ett treskeppigt långhus som låg i östväst
lig riktning utgjorde bostadshuset. Det var uppdelat i 
tre rum. Centralt i huset låg en härd- och förrådsgrop. 
Två rundovala grophus hörde också till denna period. 
Alla tre byggnaderna låg rumsligt väl samlade och tol
kades ha ingått i en och samma gårdsenhet.
Andra lämningar- Det fanns inga andra synliga läm
ningar.
Fyndmaterialet- Keramikmaterialet bestod av Öster- 
sjökeramik, det inhemska AIV-godset, en bit västeu
ropeisk keramik (kugeltopf) och en skärva anglo- 
skandinavisk keramik (Thetford). I grophusen på
träffades, förutom keramik, djur ben (även fiskben i 
det nordligaste grophuset) och en hästsko (i det söd
ra grophuset). Från långhusets förråds-/och härd
grop tillvaratogs en kniv, Östersj ökeramik, slagg, 
spik och bränd lera. Fyndmaterialet visade att de 
båda grophusen kan ha varit samtida med långhuset.

Osteologin- De flesta benen härstammade från det 
norra grophuset och avslöjade att huset varit en 
konsumtionsplats, själva slakten hade ägt rum på 
annan plats. Denna slutsats drogs med anledning av 
att det saknades skallrester och att andelen kotor 
och revben var högt. En jämförelse mellan före
komst av ben från nöt, svin och får/get i viktpro
cent, visade att nöt dominerade med 65 %, svin låg 
på 26 % och får/get på 9 %. Enstaka ben kom från 
häst och tamhöns.
Kulturgeografin- Området för undersökningen hade 
före bebyggelsen på 900-talet brukats för odling och/ 
eller bete. Vid tiden för den första gårdsbebyggelsen 
låg troligen en vikingatida storgård etablerad i byns 
södra del.
Makrofossil- Makroprov från ett av grophusen och 
från två gropar tillhörande bostadshuset visade att 
av säden var korn vanligast, råg och havre förekom,
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medan vete var frånvarande. Agn- och tröskningsres- 
ter saknades helt.
Historiska källor- Landskapet ingick strax före den
na tidsperiod troligen i ett större sammanhängande 
område kallat Heddinge, som vid slutet av vikingati
den delades upp på de namngivna byarna Kyrkhed- 
dinge (länge kallat endast Heddinge), Mellanhed- 
dinge och Mossheddinge. Bynamnen i trakten med

efterledet -torp, -rup och -arp talar för att flera by- 
etableringar skedde under vikingatiden, exempelvis 
Stora Bjällerup, Hemmestorp, Esarp och Trullstorp 
(se karta i början av boken). Grannbyn Vallby med 
efterledet -by anses härstamma från tiden före vi
kingatiden, medan Heddingenamnet med efterledet 
-inge kan vara äldst och ha tillkommit redan under 
äldre järnålder.

- Staden Lund, ca 8 km nordväst om Kyrkheddinge, etableras omkring 990, 
men det är först under 1000-talet som bebyggelsen tar fart.

- En kungsgård grundas av den danska kungen Svend Estridsen i Dalby vid 
1000-talets början.

- Tre kungar (danska, svenska och norska) drabbar samman vid Gårdstånga 
1025-1026.

- Danska vikingar far på plundrings- och erövringståg till England i början av 
1000-talet och härjar i London, Exeter, Norwich och Thetford. Den engel
ska kungen Ethelred tvingas för tredje gången betala danagäld till danskar
na. Det sker fler plundringståg och ännu en danegäld utbetalas. Den danske 
kungen Knut den Store blir satt som Englands kung och periodvis härskar 
han dessutom över Norge och delar av Sverige, vilket gör honom till en av 
Europas mäktigaste härskare. Han låter importera engelsk arbetskraft till 
Lund, t.ex. myntslagare och präster.

- Vikingafärderna omtalas bl.a. på runstenar som reses vid Gårdstånga.
- Kungariken runt om i det som sedermera kom att utgöra Europa finns nu i 

Norge, Sverige, Danmark, Polen, Ungern, Tyskland, Frankrike, England och 
Skottland. Norge och England kommer dock tidvis att tillhöra Danmark 
under 1000-talet.

- Uppåkra som varit ett centrum för Sydvästskåne under hela järnåldern upp
hör kring år 1000.

- Tidsperioden brukar karakteriseras som en mycket expansiv period med ny
odling av mark.

- I början av 1000-talet anses städerna Lund, Lomma och Helsingborg ha 
börjat urbaniseras.



Period 2 (ca 1050-1100-talets början)
Högsta möjliga varaktighet: 50-70 år

Karakteristik

Byggnader- Ett enskeppigt, stolpburet långhus med 
minst ett rumsskil je låg i sydväst-nordostlig riktning 
i södra delen av undersökningsområdet. Huset hade 
en härd i västra rummet och en förrådsgrop i det öst
ra och tolkades som ett bostadshus. Delar av huset 
kan också ha upplåtits som stall eller fähus. En an
nan byggnad, indikerad av mycket stora stolphål 
väster om långhuset var svårtolkad, troligen var det 
ett förrådshus. Båda dessa byggnader har varit 
mycket virkeskrävande. En tredje byggnad, ett hus 
med sänkt golvnivå, har också hört till tidsperioden 
och låg i norr. Till ytan var den större än traditionella 
grophus. En härd fanns vid den södra långväggen 
och mullbänkar kombinerade med trä har troligen 
varit uppbyggda i öster, väster och i norr. Denna typ 
av byggnad har tidigare påträffats i Århus i Dan
mark. Byggnaden eldhärjades. Fjärde byggnaden 
(nordost om långhuset) var ett rektangulärt grophus 
med en ugn. Det var inte säkerställt om de fyra bygg
naderna hade tillhört en enda gårdsenhet eller flera 
olika, eftersom inga gränsmarkeringar mellan even

tuella gårdar kunde iakttas, men på grundval av att 
byggnaderna hade olika funktioner tolkades de ändå 
tillhöra en gård.
Andra lämningar- Det fanns två brunnar och några 
avfallsgropar samt rännor som kan ha fungerat som 
tomtavgränsningar mot öster och åt väster, och even
tuellt också haft en viss dränerande funktion. 
Fyndmaterialet- Från långhuset i söder tillvaratogs 
ett litet fyndmaterial bestående av: AI- och All-kera- 
mik, delar av malstenar, en bennål, en ullkamsten, 
spik, djurben och flintavslag. Från huset med sänkt 
golvnivå härrörde många fynd; keramik, bl.a. anglo- 
skandinavisk (Torksay), fisk- och djurben, brynen, 
slagg och bränd lera. Föremålen av järn var; spik, 
eldstål, nit, ten, nål och en hasp. I raseringen över 
byggnaden fanns ett liknande fyndmaterial samt ett 
stylus av järn. Det rektangulära grophuset innehöll 
keramik, en sländtrissa, en vävtyngd, islägg, djurben, 
lite slagg och bränd lera.
Osteologin- Benmaterialet från långhuset var alltför 
litet för att anses vara representativt. Det rektangulä
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ra grophuset gick däremot att bestämma till en kon- 
sumtionsplats (ej slaktplats) som innehöll nöt- och 
svinben (fördelningen likt det norra grophuset från 
förra perioden). Huset med nedsänkt golvnivå visade 
tecken på att ha fungerat både som en konsumtions- 
och en slaktplats. Nötben dominerade här med 56 
%, svin med ca 21 % och får/get med ca 15 % (vikt
procent). Enstaka ben fanns från häst, hund, tam
höns och tamgås. Benen av svin uppvisade en varie
rande slaktålder med både unga och äldre djur. 
Kulturgeografin- Det är troligt att de tre byplatserna 
Kyrkheddinge, Mellanheddinge och Mossheddinge 
redan nu var definierade som avgränsade byplatser. 
Makrofossil- Från det stora långhuset och den svår
tolkade byggnaden togs prover som båda visade en 
dominans av vete över korn, dessutom fanns en blyg
sam förekomst av råg. Sammanräknat med de andra

två byggnaderna blev resultatet en dominans av 
korn, följt av vete. Av råg fanns endast en liten 
mängd och endast ett havrekorn. Att korn dominerar 
över råg är ovanligt när rågen annars är det sädesslag 
som brukar utmärka sig under perioden 900-1200 
(särskilt höstrågen som sätts i samband med införan
det av tresädesbruket i Skånes slättbygder). Agndelar 
och tröskningsrester saknades. I brunnen fanns ett 
linfrö och ogräs som var vanligt förekommande på 
näringsrika jordar.
Historiska källor- Det finns inga skriftliga källor från 
denna tid, men mot slutet av denna tidsperiod kan vi 
förutsätta att det fanns en markägande familj i Hed
dinge. Byn som en social och ekonomisk enhet kan 
redan nu ha etablerats, byn kan t.o.m. haft en träkyr
ka, men det är inget vi kan belägga utan bara speku
lera om.

- År 1050 plundrar den norske kungen Harald Hårdråde Skåne och södra Jyl
land där han bl.a. låter bränna handelsstaden Hedeby.

- I slaget vid Hastings 1066 invaderar normander från Normandie England. 
Danska vikingar under Sven Estridsens bror Asbjörn angriper England men 
slås tillbaka av en här ledd av Vilhelm Erövraren.

- Kyrkan i Danmark reorganiseras och indelas i åtta stift och bl.a. Lund och 
Dalby får var sin biskop som ledare (1060). I Lund inrättas en biskop från 
England medan Dalby kungsgård görs om till ett biskopssäte för den tyske 
biskopen från Bremen. Dalby stift blir dock inte långvarigt utan slås snart 
ihop med Lund igen. På 1100-talets början organiserades ett kloster i den 
forna biskops- och kungsgården. Den kyrkliga expansionen i det danska ri
ket kommer att ligga parallellt i tiden med intresset hos den danska kunga
makten att befästa sin makt i Skåne.

- En bebyggelseexpansion äger rum i Lund i slutet av 1000-talet och Domkyr
kan börjar byggas.

- Adam av Bremen skriver om Danmark och övriga Norden.
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Period 3 (hela 1100-talet)
Högsta möjliga varaktighet: 100 år

Karakteristik

Byggnader- I söder låg ett långhus (tvåskeppigt, järnkrok, en vridnyckel, brynen, beslag, en del av en
stolpburet) med den västra delen brukad som bostad långtandskam och djurben. Mot slutet av 1100-talet
och övrig del som förråd och troligen fähus/stall. märks en övergång från östersjödominans i keramik-
Byggnaden kan ha haft ett loft. I bostadsdelen låg materialet till en västeuropeisk influens,
centralt längs södra väggen en eldstad med bränd Osteologin- Träsyllhuset som brunnit innehöll rela- 
lera, kol och kalkrester. Kulturlager låg ackumulerat tivt välbevarade ben av nöt, varav 33 % (vikt) mot-
i bostadsdelen och även på framsidan av huset åt sö- svarade slaktavfall, dvs. köttfattiga ben. Här fanns
der. En gårdsplan har sträckt sig söderut mot en också ben från en stor get, en hund och från häst.
byggnad på träsyllar (endast en liten del av den norra Brunnen innehöll övervägande ben från nötdjur, där-
sidan låg inom undersökningsområdet). Denna trä- näst från svin, tätt följt av får/get. Här har huvudsak
byggnad eldhärjades under periodens första hälft och ligen deponerats slaktavfall. Brunnen innehöll även
elden verkar delvis ha skadat långhusets östra del. enstaka ben av häst, hund, tamhöns och tamgås. 
Andra anläggningar- En brunn hörde till tidsperio- Från långhuset tillvaratogs ben med hög fragmente
den samt några gropar och en långhärd. Rännorna ringsgrad, vilket kan tolkas som tecken på en kon
kan fortfarande ha funnits kvar och avgränsat områ- sumtionsplats.
det västerut och ner mot Höje å i öster. En hägnad Kulturgeografin- Under senare delen av tidsperioden
har från långhusets nordöstra hörn löpt rakt österut uppfördes en stenkyrka i Kyrkheddinge med halvrund
minst 18 meter. absid, smalt kor, långhus och ett brett västtorn. En
Fyndmaterialet- Långhuset hade flera avsatta kultur- dopfunt beställdes också vid denna tid. Om inte förr
lager (både inne och utanför huset) vilka möjliggjor- så fick byn nu rollen som sockencentrum, dvs. grann-
de en ansamling av fynd: keramik (All, BEI och byarnas invånare i Hemmestorp, Kornheddinge och
BII: 1), flintavslag, nålar, en bronspincett, en hank Vallby påbjöds att ta sig till Kyrkheddinge varje helg
från en malmgryta, en kniv, spik, brynen, malstens- för mässa och för att där begrava sina döda. Detta
fragment, slagg och bränd lera. I brunnen påträffa- måste ha medfört en ökad folkgenomströmning till
des en träskoning i botten och keramik, en kniv, en och från byn vilket bl.a. kan ha krävt förbättringar på
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det lokala vägnätet. Även materialtransporterna för 
stenkyrkans uppbyggnad har krävt farbara vägar. Se
nast då kyrkan stod klar bör byn ha avsatt plats och 
anlagt en prästgård, troligen förlagd till kyrkans ome
delbara närhet. Att kyrkan byggdes med brett väst- 
torn brukar tolkas som tecken på en frälsenärvaro. 
Makrofossil- Prov från brunnen vittnade om en mo
gen kulturmiljö med växtarter som indikerade nä
rings- och kväverika jordar. Mycket blåklint i proven 
tydde på torra vårsådda åkrar. En mindre andel väx
ter härrörde från fuktiga ängar, en miljö som säkerli
gen existerade i anslutning till Höje å. Sammantaget 
återspeglar proven från både brunn och långhus en 
agrar miljö med omedelbar närhet till åker, äng och 
betesmark. Korn dominerade i proverna över råg, 
därnäst kom vete. Havre var inte företrädd. Trösk- 
och agnrester saknades.

Historiska källor- Någon gång mellan 1130 och 
1170 donerade en kvinna vid namn Etta (di 
heddingi) på sin dödsbädd delar av, eller hela sitt 
markinnehav (eller förmögenhet) till Domkyrkan i 
Lund, mot att få anlägga klosterdräkt och få en år
lig själamässa läst över sig. Ettas donation motsva
rade med stor sannolikhet den mark som sedermera 
övergick i Tommarps klosters ägo och omnämndes 
som Heddinghe gaard på 1400-talet. Vid samma 
tid som Etta levde fanns en riddare, Tulo med hus
tru, ”av vördnadsvärd släkt/ätt”, bosatt i Mosshed- 
dinge. I denna by fanns också en gård omtalad som 
ägdes av en präst (dekan) i Lund. En gotländsk sten- 
mästare som bl.a. arbetade år 1160 med kyrkan i 
Tryde i Skåne, kan ha tillverkat den trapezoida 
gravstenen från romansk tid som idag är placerad 
inne i Kyrkheddinges kyrka.

- Mellan år 1104 och mitten av 1100-talet är Lund säte för ett stift som om
fattar hela Norden. Från andra hälften av 1100-talet omfattar Lundasätet 
endast Danmark. Biskoparna håller sig med egna beväpnade svenner och 
bygger sig biskopsborgar. Absalon (av Hvide-ätten) är ärkebiskop i Lund 
från 1177-1187 och är i praktiken Danmarks regent och statsman under 
denna tid.

- Vid slaget vid Foteviken år 1134 sker en intern uppgörelse mellan olika gre
nar inom det danska kungahuset och deras respektive anhängare bland 
kyrkliga och världsliga potentater. Samma år får Lund ”mur och vall” för 
att avskiljas från omgivande landsbygd.

- Det är bondeuppror år 1181 mot biskop Absalons införande av biskopstiondet.
- Ett massivt stenkyrkobygge iscensätts i Skåne samtidigt som en stor kapital

förstöring sker då man sannolikt river många träkyrkor.
- Kolonisationen av norra Skåne börjar, dvs. det märks en begynnande utflytt

ning från de tidigare centralbygderna till marginalområden.
- Städer i Skåne under 1100-talet är Lund, Helsingborg och Tommarp. Vä 

och Åhus kan ha börjat fungera som städer, men det är oklart.
- Monetariseringen anses ha kommit igång nu, framför allt i städerna.
- Trålarnas frigivning fortgår under detta århundrade.
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Period 4 (ca 1200-1250)
Högsta möjliga varaktighet: ca 50 år

Karakteristik

Byggnader- Två vinkelställda huslängor med jord- 
grävda stolpar låg nordväst om de tidigare byggna
derna. Den norra längan i östvästlig riktning, var ett 
enskeppigt bostadshus indelat i tre rumsenheter. De 
två västra rummen hade rester av bevarade kulturla
ger som sträckte sig söderut, ut på gårdsplanen mot 
en eventuell brunn. Av en eldstad eller ugn fanns inga 
spår. Den östra längan, i nordsydlig riktning, var ett 
tvåskeppigt hus som tolkades som en lada/stall och 
fähus. Troligen var även denna byggnad indelad i tre 
rum. I rummet längst i söder fanns ett golvlager av 
lera och en ugn vid gavelväggen. Utanför det södra 
rummet fanns en kulturlageravsättning efter aktivi
teter som företagits kring byggnadens södra gavel. 
Någon gång under perioden eldhärjades gårdens 
nordöstra hörn varvid bostadshusets östra del bygg
des om, medan ladans norra del, som också brunnit, 
revs ned varpå byggnaden förkortades. Den södra 
delen av östlängan fortfor att brukas även under näs
ta period fram till ca 1350.
Andra anläggningar- Från och med denna period anla- 
des en östvästlig ränna i undersökningsområdets nor

ra del som fungerade som en tomtgräns under flera 
århundraden framöver (omgrävd flera gånger). Den 
hade säkert även en dränerande funktion då den slut
tade ner mot ån. En nordsydlig ränna öster om gårds- 
läget, var även den långhävdad och markerade ett 
skilje mellan gårdstomten och odlingsmark i öster. Sö
der om gårdsläget sträckte sig en östvästlig ränna som 
angav ett skilje inom gårdstomten. På gårdsplanen 
ackumulerades ett kulturlager med mycket fynd. I om
rådet för branden påträffades raseringslager som fort
sättningsvis fungerade som ny markhorisont. Ingen 
brunn kunde konstateras i denna tidsperiod men det 
är möjligt att någon av de yngsta brunnarna har före
gåtts av en brunn under denna fas, men som blev bort
grävd i samband med en omgrävning. Den brunn som 
rumsligt skulle passa in bäst låg strax utanför bostads
husets västra del.
Fyndmaterialet- Förutom keramik fanns i bonings
huset fisk- och djurben, ett bryne, spik, hästskosöm- 
mar, en långtandskam och bränd lera. Från gårds
planens olika lager tillvaratogs ett stort fyndmateri
al: keramik, knivar, brynen, sölja, spik, pincett,
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bultlåsnyckel, dubbelkam, spelstift, bennål, väv- 
tyngd, slagg, flintavslag och malstensfragment. Från 
ladulängans södra del härrörde fynd som till sin sam
mansättning påminde om bostadsfynd: keramik, 
malstensfragment, ullkamsten, bronsbleck, slagg, 
fisk- och djurben och bränd lera. I aktivitetslagret 
utanför bostadshuset fanns bearbetat ben- och horn, 
bryne, dräktnål och dräktspänne, bultlåsnyckel, en 
piksporre, bennålar, en sammansatt enkelkam, en 
långtandskam, järnkrok och keramik. Fyndmateria
let från ladans södra del talade för att det (tidvis eller 
varaktigt) hade använts som bostad, vilket kunde 
tolkas som belägg för möjligheten att det funnits två 
hushåll på gården, ett ordinarie och ett mindre. La
dans södra del kan också ha fungerat som en ”dräng
stuga” eller liknande.
Osteologin- Nötkreaturen var fortfarande de vikti
gaste köttproducenterna men från och med denna 
period minskade deras betydelse något, till förmån 
för får som ökade i andel. Förändringar i husdjursin- 
nehavet kan ha berott på ändrade tillgångar till be
tesmark eller annorlunda utnyttjande av naturresur
serna. Om nötdjur avyttrades från gården kan vare

sig beläggas eller dementeras. Fiskbenen som påträf
fades i bostadshusets golvlager (mittrummet) var 
både marina och sötvattensarter: sill, torsk, abborre, 
gädda och spätta.
Kulturgeografin- Från denna period härstammade (ti
digast) den ränna som tolkades som en tomtavgräns- 
ning mot norr, vilket kunde betyda att en tomtdelning 
mellan gårdarna skedde nu, alternativt att byns tom
ter genomgick en reglering med målet att förse byns 
gårdar med jämstora tomter. Ett tegskifte kan i sam
band med detta ha genomförts eller ett solskifte där 
tomtens storlek skulle avgöra tegens storlek och varje 
gårds markandel i byn, ”nu är tomt tegs moder”. 
Makrofossil- Korn dominerade i proven, följt av vete 
och råg, medan det av havre endast fanns ett korn. 
Enstaka fröer och växter förekom som associeras 
med en agrar miljö. Ett frö från rännan i nordsydlig 
riktning kunde vara från rova eller åkersenap. Mark
stycket mellan rännan och gården kan mycket väl ha 
lämpat sig för en köksodling med exempelvis rovor, 
kål, lök, kryddväxter, ärtor och bönor.
Historiska källor- Det fanns inga bevarade skriftliga 
källor från tidsperioden.

Samtidigt
- Ett intensivt stadsgrundande sker under denna period i Skåne med flera nya 

städer (särskilt vid 1200-talets mitt): Ystad, Åhus, Vä, Trelleborg, Malmö, 
Skanör, Falsterbo och eventuellt också Simrishamn. Samtliga dessa är kust
städer med egna hamnar. Längre in från kusten finns än så länge endast stä
derna Lund och Tommarp.

- Danmark är nu en av norra Europas mäktigaste riken. Tidvis är Danmark 
herre över Hamburg och Lübeck. År 1206 leder danskarna ett korståg mot 
Estland och stora landområden i södra Östersjön erövras. År 1223 grund
lägger danskarna borgen Reval i Tallin/Estland.

- Kung Valdemars Jordebok med de danska kungliga egendomarna uppteck
nas år 1231.

- Många kloster grundas (dominikaner, franciskaner).
- De största handelsstäderna i norra Europa är Brügge, Ghent, London och Paris.
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Period 5 (ca 1250-1475)
Högsta möjliga varaktighet: 225 år

TZ. XV /i

Karakteristik

Byggnader- Tidsperioden inleddes med att en ny bo
stadslänga byggdes på samma plats som det förra 
bostadshuset. Denna byggdes nu på stensyllar och 
bestod av tre rumsenheter. I mellersta rummet fanns 
en ugn med en lerklinad överbyggnad. Denna centra
la del av byggnaden utmärktes för övrigt med att ha 
en kraftig lerpackning över syllstenarna. Olika golv
lager i rummen möjliggjorde ackumulation av fynd. 
Ladulängan från förra perioden fanns kvar en tid 
med den förkortade versionen och fyndmaterialet 
pekade åt att man även fortsättningsvis bebott rums- 
enheten vid den södra gaveln. Kring 1300-talets mitt 
anlades en ny ladubyggnad över platsen för den gam
la, som nu förlängdes norrut och byggdes ihop i vin
kel med bostadslängans östra del. Byggnaden upp
fördes på stensyllar. Rummet längst i söder hade en 
kupolugn och användes troligen som bostad. Här 
påträffades fynd av samma karaktär som i bonings
huset, men av mindre mängd.

■c, ' V v

Andra anläggningar- En ny brunn grävdes intill väst 
ra sidan av ladan och avfallsgropar anlades på gårds
planens västra del där man bl.a. slängde slaktavfall. 
Rännorna från förra perioden fanns kvar. På gårds
planen framför husen och utanför ladubyggnadens 
södra gavel, fanns olika aktivitetslager. 
Fyndmaterialet- Periodens fyndmaterial var mycket 
omfattande och gav intryck av en välutvecklad, väl
mående och stabil gård, som troligen hade täta kon
takter och utbyten med staden Lund. Materialet an
tydde även att man idkat någon form av textilhant
verk på gården och/eller även haft en verksamhet där 
penningtransaktioner hade förekommit, främst un
der 1300-talet. I keramikmaterialet förekom många 
serveringskärl av typen kannor, som vittnar om fort
satt differentierad matkultur.
Osteologin- Materialet visar att nötkreaturen var 
viktiga köttdjur eftersom merparten av individerna 
slaktades före vuxen ålder. En hög andel av nöt, får
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och svin slaktades unga och förtärdes på gården. Av
yttring av köttdjur kunde inte beläggas i materialet. 
Tamhöns och gås var starkt företrädda i olika golvla
ger från periodens bostadshus och det var också här 
som större delen av fiskbenen fanns. Över 90 % av 
fiskbenselementen utgjordes av marina arter där sill 
och torsk dominerade. Ålen (som finns i både söt- 
och saltvatten) var också företrädd samt abborre och 
gädda som troligen fiskades i Höje å. 
Kulturgeografin- Det är möjligt att byn hade en 
kyrkligt administrerad storgård vid denna tid, exem
pelvis i byns södra del där det senare namnges ett 
markstycke som ”Ladugårdslandet”.
Makrofossil- Dominansen av vete var överväldigan
de. Det tidiga skriftmaterialet och fynd av medeltida 
sädesslag pekar annars ut korn och råg som de vanli
gaste sädesslagen. I många samtida fyndmaterial 
från andra platser saknas t.o.m. vete helt. Sädeskor

nen representerade fortsättningsvis tröskad och sik
tad säd (dvs. axdelar saknades), vilket kan tyda på 
att man tröskade säden på annan plats, t.ex. i en se
parat trösklada ute i markerna. Bland andra nytto- 
växter påträffades ärta, åkerböna och hassel. 
Historiska källor- Kyrkan i Kyrkheddinge ingick un
der denna tidsperiod i domkyrkans gods. Under perio
den byggdes ett vapenhus, man slog nya valv och för
såg väggar med kalkmålningar. Kyrkan hade en präst 
och en kyrkovärd som utövade tillsyn av byggnaden 
och ekonomin, t.ex. kyrkokassan. Av ett dombrev 
från kung Oluf framgår att kungen ägde en gård i 
Heddinge (Kyrkheddinge) som han överförde till fräl- 
sefamiljen Hack. På 1400-talet fanns en väpnare i 
Mossheddinge som donerade gods i byn till Lunds 
domkyrka. En av kanikerna i Lund arrenderade alla 
de gods i Mossheddinge som tillhörde Lunds domkyr
kas byggnadsfond.

Samtidigt
- Skånemarknaden i Skanör är i full gång.
- Det råder allt större inre konflikter i Danmark mellan kyrka och kunga

makt, och mellan frälse och allmogen. År 1256 utbryter ett inbördeskrig 
mellan olika parter. Åren 1258 och 1313 är det bondeuppror i Danmark.

- Danska kungen har förbindelser med tyska stormän och ett handelsförbund 
sluts mellan Danmark, tyska storfurstar och Hansan (1284). Konflikterna 
ökar dock av det massiva tyska inflytandet på ekonomin och politiken. I 
Skåne reser sig folk mot tyskarna.

- I början av 1300-talet förlorar Danmark Skånelandskapen till Sverige 
(1332-1360).

- Det danska riket sönderfaller under loppet av 1300-talet, det råder stor in
flation, utarmning, lantbrukskris och pestepidemier på många håll. Åren 
1350-1450 är en stagnationsperiod.

- Från 1300-talets mitt lägger många danska gods om sin drift så att gårdar
na hädanefter sköts av fæstebønder (istället för landbor), som på sikt får 
större självständighet.

- Fler skånska städer anläggs: Simrishamn, Landskrona, Båstad, Luntertun 
och Ängelholm.
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Period 6 (ca 1475-1600)
Högsta möjliga varaktighet: 125 år

Karakteristik

Byggnader- Modern j ordbruksverksamhet hade kraf
tigt skadat lämningarna. Endast en byggnad kunde 
hänföras till tidsperioden, ett sylistenshus i nordsydlig 
riktning som var uppdelat på två rumsenheter varav 
den södra hade en ugn. Båda rummen hade lergolv. 
Huset var ett korsvirkeshus med både tegel och lerkli- 
ning i väggfacken. Dessutom fanns det spår av kalk
puts. Hela, eller en del av taket hade någon gång haft 
taktegel. Att gården minskade så drastiskt i storlek 
kan höra samman med verkningarna av den senme
deltida krisen i samhället.
Andra anläggningar- En träskodd brunn låg norr om 
byggnaden.
Fyndmaterialet- Ett litet fyndmaterial framkom i hu
set: lite keramik, spik, ett låsöverfall, ett bryne, frag
ment av mur- och taktegel, bränd lera, en kvarnsten 
och djurben. Brunnen innehöll keramik, ett kakel
fragment, bitar av laggkärl, trädörrhandtag, en 
ugnsraka, knivskaft, en sisare, brynen, kamfrag
ment, en bronsnål, en järnring och snäckskal.

Osteologin- Under perioden ökade andelen konsu
merade och slaktade svin och får ännu mer i materia
let, på bekostnad av nötdjuren. Även fortsättningsvis 
fanns häst och fjäderfän företrädda. 
Kulturgeografin- Under denna period fanns en stor
gård i byn som gick under namnet ”Heddinge 
gaard”. Den kan ha varit identisk med den gård som 
på 1800-tals kartan benämndes nr 5. Den gården 
hade nämligen flera av sina åkrar i ornum, dvs. stora 
blockåkrar som ej hade skiftats med byns marker. 
Den kan också ha varit en enskild enhet lokaliserad 
till södra delen av byns marker.
Makrofossil- Endast ett fåtal sädeskorn fanns i de 
analyserande proverna och de var av råg. Ett förkol
nat linfrö och troligen ett frö av rova återfanns ock
så. Förkolnade fröer av lin är ovanliga fynd i makro- 
prover. De har endast påträffats vid ett fåtal tillfällen. 
Historiska källor- Under hela medeltiden utökade 
kyrkan sitt jordägande i Heddingeområdet, både ge
nom köp och donationer. Själva driften sköttes av
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”fæstebonder” som arbetade för olika arrendatorer 
(ofta frälse) som i sin tur ”lejde” gårdarna av dom
kyrkan. I dokument från 1569 står Kyrkheddinge 
kyrka omtalad som kanikkyrka, dvs. en till kanik- 
prebende annekterad kyrka under Lunds stift. Ett 
klockarebol nämns i samma källa och även en präst
gård, som dock brukades av en ”prestebonde” som 
fick hålla prästen med mat, öl och säng då han kom 
för att hålla gudstjänst, samt ge honom en årlig pen

ningsumma. På 1490-talet omnämns en ”Heddinghe 
gaard” som ägdes av Tommarps kloster. Det kan 
röra sig om samma storgård som via marknamnet 
”Ladugårdslandet” har lokaliserats till den södra de
len av byn. Dalby kloster (Augustinerorden) endast 
fem km nordost om Kyrkheddinge, hade inga jordin
nehav alls i Kyrkheddinge, vilket är anmärkningsvärt 
eftersom avståndet var så litet. Däremot ägde Dalby 
kloster en av gårdarna i Vallby.

- Danmark och Sverige ingår en union år 1497 som endast varar en kort tid, 
därefter sluter Danmark en union med Norge.

- År 1510 förklarar Hansastäderna krig mot Danmark och en tysk flotta här
jar vid Östersjökusten. På 1540-talet för Danmark krig mot Nederländerna 
och Öresund spärras för nederländska skepp.

- Det nordiska sjuårskriget pågår åren 1563-1570 mellan Sverige å ena sidan 
och Danmark och Norge på den andra.

- Svensk-danska förhandlingar leder till ”Brömsebroförbundet”. Förbundet 
varar i femtio år och stadgar att fred ska råda mellan rikena.

- 1500-talet är statsapparatens framväxt som innebär en skärpning av cen
tralmaktens kontroll.

- Godsägarnas makt stärks i Skåne under 1500-talet och många nya adels
gods uppförs.

- Perioden innebär stigande marknadspriser för danska jordbruksprodukter, 
men det finns en omfattande oro bland bondebefolkningen trots att de får 
mer betalt för sina varor.

- År 1527 genomför Gustav Vasa reformationen i Sverige och många kyrkor 
och kloster plundras. I Danmark övergår den danska kyrkan till att bli en 
katolsk nationalkyrka som blir oavhängig från Rom, och kronan övertar 
mycket av kyrko- och klosterjorden.

- En nyuppodling märks på många håll där ängsmark läggs under plogen och 
blir åker.
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Period 7 (ca 1600-1800)
Högsta möjliga varaktighet: 200 år

Karakteristik

Byggnader- Lämningarna från två vinkelställda bygg
nader fanns från perioden men de var mycket svårt 
skadade av modern jordbruksaktivitet. En nordsydlig 
länga utgjorde troligen bostadshuset och en östvästlig 
länga, vinkelställd mot södra delen av bostadshuset, 
var en stallbyggnad. Bostadshuset hade en stenlagd 
yta i norr och en bakugn, som stack utanför bygg
nadskroppen (på danskt vis). Byggnadsresterna mot
svarade den markerade gården nr 1 på 1802-1804 års 
karta över byn. Den flyttades i samband med enskif
tet ut från byn.
Andra anläggningar- En brunn hörde till gården, av
falls- och kadavergropar och en stor gödselgrop. Ett 
raseringslager fanns också norr om gödselgropen. 
Rännor fanns i väster och i öster.
Fyndmaterialet- Det tillvaratagna fyndmaterialet 
från perioden kan inte anses representativt eller 
jämförbart med övriga perioders fyndmaterial efter
som lämningarna var så pass störda. Materialet be
stod av keramik, kritpipsfragment, järnföremål 
bl.a. en koskälla, tunnband och en ljushållare, glas 
och djurben.

Osteologin- Materialet var så begränsat att det inte 
ansågs representativt för tidsperioden. 
Kulturgeografin- Vid periodens slut genomfördes en
skiftet i byn vilket medförde att flera av byns gårdar 
flyttades ut från bytomten.
Makrofossil- Sädeskornen fördelade sig relativt jämt 
på vete, korn och råg. Ett fåtal funna örtarter vittna
de om kulturpräglade marker.
Historiska källor- Från periodens kamerala källor 
(1600-talets mitt) framgår att domkyrkan ägde mer
parten av jorden i samtliga byar i socknen och att det 
inte fanns en enda självägande bonde i Kyrkheddinge, 
alla var landbor som brukade någon annans mark. 
Gårdarna som tillhörde domkyrkan (11 av totalt 12 
gårdar) skattade i havre, korn, smör och ved. Flera 
gårdar hade nedsatt skattekraft eftersom de angavs 
som öde eller förarmade. I en källa från 1671 står att 
Kyrkheddinge hade betydligt mindre tillgång till äng 
(hö) än övriga byar i socknen, vilket kan tyda på att 
man odlat upp mycket av byns ängsmarker. Frälsefa- 
miljerna Thott och Ulfeldt ägde gårdar i Vallby och 
Kornheddinge.
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Samtidigt

- Tvister mellan svenskar och danskar om Skåne som 1658 resulterar i att 
svenskarna erövrar Skånelandskapen. Danskarna försöker vid flertal tillfäl
len att återta områdena men misslyckas. Snapphanerörelser finns i norra 
Skåne och i Blekinge.

- 1600-talet är de stora krigens århundrade som medför en våldsam skatte
börda för befolkningen både i Sverige och Danmark.

- Danskarna är inne i Skåne och härjar och år 1679 anses Skåne ha blivit to
talt utplundrat.

- Stor invandring till Sverige sker från Finland, Balticum, Skottland, Tyskland 
och England på 1700-talet.

- Den franska kulturen florerar bland de högre stånden.
- Skolväsendet börjar så smått utvecklas och fattigstugan blir ett begrepp.
- Mot slutet av 1700-talet är jorden på många håll utsugen och det behövs 

nya effektivare tag inom jordbruket för att komma ikapp befolkningsök
ningens krav på matproduktion. I samband med en omfattande omorganise
ring av jordbruket vid utskiftningen av gårdar (enskiftet) upplöses de medel
tida byarna. Många gatuhus i byarna blir kvar på ursprunglig plats och ut
gör fortsättningsvis den tätbebyggelse som bär bynamnen vidare.

- Lunds universitet grundläggs år 1666 bl.a. med hjälp av 1200 gårdar som 
kronan dragit in från kyrkan.
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Att ”äga rum”- eller Vem behöver en by?

Intentionen
Jag har i en tidigare studie visat att rumsliga föränd
ringar skedde i Skåne under sen vikingatid och tidig 
medeltid då stora delar av landskapet genomgick en 
”bybildning”, med en ansamling av utspridda bebyg
gelser till områden som sedermera blir permanenta 
och utgör de medeltida byplatserna (Schmidt Sabo, 
denna volym, s. 11 ). I denna text kommer jag att, till 
skillnad från den tidigare studien, fördjupa mig i ett 
särskilt bymaterial, Kyrkheddinge, för att se vilka 
aktörer som har agerat och påverkat bebyggelsen i 
landskapet, i byn och på den undersökta gården.

För att förstå vad som konstituerade en by under 
medeltiden ska vi också titta närmare på vilka defini
tioner på byar som forskare använder sig av, och hur 
byn som idé och fenomen tedde sig i ett större per
spektiv. Efter ett teoriavsnitt där rummet och struk
turer diskuteras redovisas en analys av den under
sökta gården i Kyrkheddinge, byn och landskapet. 
Avslutningsvis summeras diskussionen utifrån frågan 
- vem behövde byn?

Definitioner på by
Etymologiskt går ordet by tillbaka på ett fornnord
iskt ord som i isländskan ännu finns kvar som byr 
och bör. Ordet är bildat ur roten i bo som betyder

”ställa i ordning, bereda”, särskilt om jord ”bereda 
för att taga i besittning och bruka”. Alltså var by lika 
med ett jordområde där man gjorde anordningar 
(hus, röjningar). Ordet är också besläktat med by i 
betydelsen ”bostad” och kunde i äldre tider dessut
om betyda ”gård” (Erixon 1949, Hellquist 1970). I 
Nationalencyklopedin står det att by kommer från 
fornnordiska och har betydelsen ”boplats” och ”od
ling”. I de medeltida landskapslagarna betydde by 
”en självständig, namngiven bebyggelseenhet med 
fastställda gränser och med åker, äng, betesmark, 
skog, fiskevatten och andra nyttigheter” (Rahmqvist 
1996, s. 16). I Norge och Danmark kom ordet by 
även att beteckna städer, varvid bebyggelsen på 
landsbygden sedermera fick benämnas ”landsby”.

En vanlig definitionen på vad man menar med by 
inom svensk forskning lyder ”två eller flera gårdar, 
tidigare fast bosatta och mantalssatta driftsenheter 
inom jordbruket, med avgränsat ägoområde (byter- 
ritorium eller ägovälde) vari alla har sina ägor en
skilt, samfällt eller i ägoblandning. Inom ramen för 
byterritoriet skall någon form av gemensamma be
slut fattas om bl.a. markutnyttjande, hägnadsskyl- 
dighet och förvaltning av gemensam egendom (by- 
samfällighet eller byalag)” (Sporrong 1990, s. 468). 
Definitionen går tillbaka på etnologer som på 1950-
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ATT ”ÄGA RUM”- ELLER VEM BEHÖVER EN BY?

talet definierade byn så här (Erixon 1952, 1969, 
S.195). En annan definition som formulerades av 
lantmätare på 1700-talet säger att två eller fler går
dar som går under samma namn utgör en by (Wid- 
gren 1997, s. 40). En nyare definition fastslår att 
minst två gårdar som har en blandning av privat och 
gemensamt nyttjande, med en institutionell organisa
tion, i en ekonomi grundad på odling och boskaps
skötsel kan kallas by (Windelhed 1995, s. 241).

I dansk forskning finns liknande definitionsunder
lag, exempelvis hos Steensberg som menar att en 
samling av tre skilda gårdar med någon form av sam- 
fällighet i arbete eller på social grund, kan kallas by 
(Steensberg 1956, s. 255). Becker hävdar att minst 
tre självständiga enheter som har gemensamma reg
ler för de agrara aktiviteterna kan kallas by (Becker 
1982, s. 64). I en tysk definition framförs att en by 
ska bestå av minst två enheter som har gemensamma 
objekt eller strukturer vilka kräver flera bruknings- 
enheters engagemang, t.ex. hägnader, försvar, vägar 
eller gemensamma begravningsplatser (Jankuhn 
1985, s. 82-89).

Uppenbarligen är det så att en samling gårdar 
utan samverkan, inte kan kallas by, dvs. definitionen 
hänger inte i första hand samman med hur bebyggel
sen ser ut, inte med mängden gårdar eller med en viss 
rumslig närhet. Definitionerna förutsätter och base
ras snarare på ett socialt sammanhang där samarbete 
i någon form måste ske.

Enligt dessa definitioner kan bebyggelser från ti
dig järnålder, som genom flera exempel påvisats ha 
haft ett samarbete kring hägnader och djurhållning
en, benämnas för by. På Öland finns som bekant ett 
rikt material av fossila åkersystem och huslämningar 
av sten från järnåldern. Arkeologen Jan-Henrik Fall
gren har visat exempel på oreglerade bebyggelser 
som han vill kalla byar (Fallgren 1993). Ett exempel 
är Rosendal i Böda socken som har den bäst bevara
de bebyggelsen från järnåldern. Byn består av 5-7 
gårdsenheter (med sammanlagt 14 hus) som är ore
gelbundet placerade i förhållande till varandra och 
byns bebyggelse är utspridd på ett avstånd på över en 
kilometer. De fossila åkerytorna ligger nära varan

dra, alldeles intill gårdarna. Stengärden fungerar 
som gränser och bitvis syns tydliga fägator. Man ser 
en plan, eller en medveten placering av bebyggelseen
heterna i förhållande till varandra och åkermarke
rna. Även om mycket av arbetet på varje gård i den 
här byn kunde utföras individuellt, fanns mycket 
som måste samarbetas kring, t.ex. fägatorna, djur
hållningen och gärdsgårdar. Ett annat exempel på en 
större by, med 10-12 gårdar finns i Skäftekärr i sam
ma socken. Byns gårdar ligger grupperade längs en 
lång gemensam fägata. Utanför bymarken ligger 
gravfält som tros härröra från byarnas tid. I de oreg
lerade byarna fanns möjligheter att utöka åkern eller 
ängen eftersom byn inte hade ett centrum att förhålla 
sig till, och gatunätet kunde ändras över tiden och 
styras om. Sådd och skörd kunde ske individuellt. En 
särskild separat gruppering av några gårdar i en by 
var också vanligt förekommande. Det kunde röra sig 
om en grupp gårdar som hade större grad av samar
bete än övriga gårdar i byn.

I reglerade byar, som finns på Ölands södra del 
ligger gårdarna samlade och man har åkern och äng
en i ett enda stort gemensamt gärde, i ett ”open-field 
system”, dvs. utan separata gränser emellan de en
skilda gårdarnas ägor. Här kunde sådden ske indivi
duellt, men skörden skedde tillsammans. I den regle
rade byn måste fler överenskommelser tas, vilket var 
både till fördel och nackdel för individen. Den socia
la kontrollen förstärktes med fler regler, vilket också 
ledde till större enhetlighet och en större stabilitet i 
bebyggelsen. Den strikt reglerade byn tror Fallgren 
skapades när någon överordnad jordägare eller stor
bonde tog över ett landområde, och ville organisera 
om bruket, eller få kontroll över människorna. Ge
nom att organisera människorna - organiserades 
också den mark de brukade. Eller tvärtom, genom 
att organisera marken, organiserades också männis
korna. Fallgren ser byn som en social och symbolisk 
konstruktion, snarare än framskapad ur jordbruks- 
tekniska förhållanden. Det är inte en viss typ av eko
nomiska förutsättningar som gjorde att byar upp
stod, menar han, däremot inverkade ekonomiska 
faktorer och påverkade bebyggelsen. Han menar
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också att det är farligt att generalisera och förutsätta 
att människor organiserade sig på likartat sätt över 
stora områden. Även inom ett så begränsat område 
som Öland är skillnaderna stora i byarnas morfologi 
och organisation, t.ex. så finns reglerade och oregle
rade bebyggelser parallellt i tiden (Fallgren 1993).

Kulturgeografen Mats Widgren, som har studerat 
fossila hägnadslag i Östergötland från äldre och yng
re järnålder, ser många exempel på gemensamma 
hägnader och fägator där en större eller mindre 
grupp av gårdar har bildat enheter med långt driven 
samverkan (Widgren 1986). Hägnadsarbetet var sä
kert individuellt såtillvida att det utfördes av varje 
gård för sig, men hägnadsplikten måste ha delats 
mellan gårdarna och varit kollektivt reglerad. Det 
har funnits en social och rättslig organisation som 
har kunnat hålla samman ett stort antal bruknings- 
enheter. Detta mönster är fullt jämförbart med sena
re tiders byar, menar han, och ser ingen anledning till 
att förlägga bybildningen så sent som till tidig medel
tid. Många av hägnadslagen bröts under yngre järn
åldern upp i mindre avgränsade byterritorier som se
nare kom att motsvara de medeltida byarna (ibid., s.
21ff).

På Jylland i Danmark kan de tidigaste stängslen 
som omgärdar flera gårdsenheter föras tillbaka så 
långt som till århundradena före Kr.f., exempelvis i 
Grøntoft (Rindel 1999, s. 79ff) och Vorbasse. Bebyg
gelsen i Vorbasse, som är arkeologiskt undersökt, 
existerar från 100 f.Kr. till 1000-talet e.Kr. Den tidi
gaste bebyggelsen ligger i två nordsydliga rader ut
med en väg i mitten. En av gårdarna är större och 
ligger i öster. De närapå 20-talet gårdarna har enskil
da hägnader runt sig. På 400-talet är hägnaderna 
borta men det är fortfarande samma antal gårdsen
heter. I öster formar några gårdar en egen grupp med 
en öppen plats i mitten. Grophusen verkar ligga sam
lade inom den gemensamma byplatsen. På 500- och 
600-talen ligger bebyggelsen en bit norrut på en öst
västlig rad, och tomtgränserna syns tydligt igen. Un
der 700-talet flyttar byn söderut och nya tomtindel
ningar uppträder, med en möjlig decimering av anta
let gårdsenheter. Bebyggelsen i Vorbasse med sina

stora avgränsade gårdar har tolkats som familjegår- 
dar som gått i arv. Man har dragit slutsatsen att det 
här har funnits en markkontrollerande elit som för
mått organisera stora flyttningar, och som också 
kunde kontrollera storleken på gårdarna (Hamerow 
1995, s. 10 och 20ff). Inte sällan finns i de undersök
ta äldre järnåldersbyarna i Danmark och i Skåne, 
men även i byar från yngre järnålder på Öland, en 
gårdsenhet i byn som skiljer ut sig, antingen genom 
en egen separat inhägnad eller genom större storlek 
på både hus och tomt (Fallgren 1993, s. 64, Petters
son 2000, Rindel 1999, s. 81 och Sabo 1996)

Byn som idé och fenomen
Jag ska nedan visa några exempel utifrån ett europe
iskt perspektiv på hur bysamhällen kunde te sig och 
förändras över tiden. Här ges ingen heltäckande bild, 
avsikten är att visa exempel på variationen, och att 
peka på gemensamma tendenser. Ordet by i svensk 
mening motsvaras av engelskans bamlet, dvs. en 
samling av ett fåtal gårdar. I Frankrike finns motsva
rande petit groupment rural, i Spanien villorio och i 
Tyskland används weiter. Men om vi i Sverige talar 
om en by som har 15-20 gårdar, så använder vi fort
farande ordet by. I engelskan motsvaras den typen av 
bebyggelse snarare av ordet village, i franskan av pe
tit lokalité eller village, i spanskan finns pueblo och 
dorfi tyskan.

Tittar vi på de engelska begreppen: farmstead - 
hamlet - village - small town - town, avspeglar de en 
flytande övergång och olika forskare; arkeologer, 
historiker och kulturgeografer ger orden skilda defi
nitioner. Engelsmännen använder också begrepp som 
”dispersed and nucleated settlement” och ”agglome
ration” (sv. spridd och samlad bebyggelse), som kan 
uppfattas som än mer odefinierade.

Våra byar i Skandinavien ser vi framför allt som 
agrara bosättningar, precis som de svenska defini
tionerna också antyder, medan man i engelsk littera
tur talar om ”villages” som varande små handels- 
och hantverksorter, där kyrka, marknadsplats och 
huvudgård oftast ingår som viktiga delar, och där
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byn också tilldelats administrativa funktioner. Be
folkningen i en sådan by kunde bestå av över hundra 
hushåll och hysa mer än tusen människor, varav en 
stor del var hantverkare (Gardiner 1997, s. 71). Vi 
skulle väl närmast kalla detta för en mindre stad, el
ler i varje fall en urban miljö.

Det finns all anledning att ifrågasätta den strikta 
definitionen av en by där byn enbart står för en agrar 
bosättning, som jag uppfattar att vi i Sverige lägger 
in i vår definition. Tolkningen av byarna och deras 
roll har präglats i hög grad av den aktuella forsk
ningssituationen i respektive land. Jag visar några 
exempel från England, Italien, Grekland, Ungern och 
Holland.

England

Forskarna i England tror att bebyggelsen under eng
elsk järnålder framför allt bestod av ensamma gårdar 
(eng. farmsteads) ibland samlade i klungor, men att 
det under romersk tid skedde en samling av befolk
ningen till villor och castra i de romaniserade områ
dena. I utrymmet mellan de romerska villorna, fanns 
ofta små bebyggelseanhopningar längs huvudväga
rna som kallades vid. Dessa kunde vara av agrar typ, 
men också bebos av hantverkare och handelsidkande 
personer. Inte sällan utvecklades dessa platser seder
mera till städer när de fick en kyrka och kanske en 
borg (Chapelot & Fossier 1985, s. 49 och 51).

I äldre forskning trodde man att det var anglosax- 
are som tog in idén med byar till England på 500- 
talet, då de bosatte sig i de östra delarna av nuvaran
de England. Dessförinnan hade den keltiska och den 
romerska bebyggelsen varit spridd (eng. dispersed). 
Man trodde att i de trakter där byar aldrig utveckla
des, dit nådde aldrig anglosaxarna. Men i samband 
med att man genomförde arkeologiska undersök
ningar i de medeltida byarna, såg man att de flesta 
byarna inte har varit bebodda under 500-700-talen, 
dvs. då anglosaxarna fanns där, utan att de flesta 
grundades först på 1000- och 1100-talet. Man un
dersökte också bosättningar från anglosaxisk tid 
som inte alls hade kontinuitet in i medeltid, och följ

aktligen inte kunde vara ursprunget till de medeltida 
byarna (Gardiner 1997, s. 63).

500-talet i England var en expansiv period när 
nya bebyggelser anlades och nya åkrar togs upp. Be
byggelsen verkar ha varit spridd, bestående av större 
eller mindre klungor. Gårdarna hade ett relativt kort 
bostadshus, och flera grophus. Gränser inom bosätt
ningarna och utanför dem var inte vanligt förekom
mande och få eller inga gemensamma arrangemang 
som exempelvis vägar kunde iakttas. Detta tolkade 
engelsmännen som att en markägande elit inte fanns 
närvarande som förmådde organisera och kontrolle
ra bosättningen. Kontinentala forskare har däremot 
velat tolka detta som tecken på en agrarkris, då det 
skedde en övergång från familjeenheter till en typ av 
bebyggelse med flera familjer som brukare. En ök
ning av hantverk på bekostnad av agrara verksamhe
ter tros också ha inträffat under denna tid (Hamerow 
1995, s. 16). På 600-talet ökade husens längd, bygg
naderna blev mer komplexa och gränser började sy
nas i landskapet i form av hägnader, men det var 
först under sen anglosaxisk tid som tydliga byformer 
uppträdde, där gårdarna var organiserade i rader el
ler i grupper.

I norra England finns spår efter många planlagda 
byar från 1000-tal och framåt - det förklarade fors
karna med att det var så man organiserade bebyggel
sen efter normandernas invasion, efter att de ödelagt 
området och den ”naturliga utvecklingen” av byarna 
hade brutits. Men i södra England där ingen direkt 
ödeläggelse hade skett, träffade man också på plan
lagda byar (eng. re-organised). På 1970-talet började 
man ställa frågan: Vem var ansvarig för att byar 
grundades? Man förstod mer och mer att byn som 
bebyggelseform inte ”utvecklades” stegvis utefter en 
viss evolutionistisk linje, men att det var olika sociala 
och ekonomiska förutsättningar som påverkade vil
ken typ av bebyggelse som blev till. Denna insikt fod
rade studier som integrerade andra vetenskaper och 
vidgade synen på det medeltida agrara samhället 
(Gardiner 1997, s. 63).

Forskarna tror inte att de engelska ”deliberatly 
planned villages” (sv. medvetet planerade/utlagda
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byar) fanns förrän på 800-talet, även om en viss re
gelbunden form funnits i en del bebyggelser redan ti
digare. Från sydöstra England, där jordarna var fat
tiga men där det fanns mycket skog och bra lägen för 
hamnar, finns exempel på medeltida byar från 1200- 
talet, där förutsättningarna för bosättning i första 
hand utgjordes av en genomtänkt intention att starta 
handel. Det gjordes via att en markägare, en lord, 
grundläde en marknadsplats, en kyrka och ett gods 
(manor) på en väl vald plats, företrädesvis längs en 
färdväg, en ”cross-point”, mellan väg och flod eller 
liknande. Hantverkare, handelsmän och jordbruka- 
re/lantbor (eng. tenants) flyttades dit av markägarna 
för att de skulle etablera byn. Sådana byar kunde ha 
en reglerad byplan, i de händelser lorden hade intres
se av att kontrollera bymarken. Men det finns också 
exempel på att ingen reglering skedde och byn växte 
utan vare sig stöd, regleringar eller restriktioner 
(Gardiner 1997, s. 64ff).

Om byn Mayfield i sydöstra England omtalas att 
varje landbo (eng. tenant) hade två eller flera han
delsbodar på marknadsplatsen som låg vid kyrkan. 
Totalt fanns det under sent 1100-tal 85 stycken bo
dar där. Här växte marknaden och bebyggelsen sida 
vid sida från 1100-talet och framåt och blev ansen
ligt stor. En annan by från 1100-talet är Burwash 
som är ett exempel på en reglerad by med en kyrka, 
marknadsplats, ett gods, ett kloster och en planerad 
utläggning av bebyggelsen. Byn bestod av lantbor 
och en stor andel hantverkare och handelsmän (ibid., 
s. 67).

Större byar fungerade ibland som substitut för 
städer, med särskilt tilldelade urbana attribut och 
uppgifter. I vissa landsändar låg bybebyggelserna så 
tätt att städer inte ”fick plats”, utan de större byarna 
fick fungera som ekonomiska, fiskala, juridiska och 
administrativa centra. Överhuvudtaget finns inom 
engelsk agrarforskning en uppsjö exempel på olika 
bebyggelser där borgars, klosters, kyrkors, handels
platsers och storgodsens närvaro har bidragit till att 
byar bildats.

Under större delen av medeltiden fortsatte byar 
att omorganiseras, flyttas och läggas öde, vilket visar

på landskapets föränderlighet och snabba skiften i 
den sociala organisationen (Hooke 1989, s. 23f). 
Ödelagda byar förekommer rikligt i England, men 
finns även på andra håll i Europa. Efter 1300-talets 
mitt började en nedgång på landsbygden i England. 
Byarna avfolkades på grund av pesten, sämre lev
nadsförhållanden, nödår etc., och samtidigt började 
en expansiv tillväxt av ullindustrin. Många markä
gare lade resolut om sin agrara produktion till fåra- 
vel, som krävde stora betesarealer. De flesta nedläg- 
gelser av byar i England inträffar just under 1400- 
talet då ullindustrin växte sig allt starkare. 
Nedläggelserna skedde dock under flera olika perio
der i olika landsändar. På 1400- och 1500-talet kom 
restriktioner som manade de stora markägarna att 
inte ödelägga byar och att inte lägga åkrar under 
bete. Men den privata vinningen vann oftast över 
vädjan till en moral som gick utöver den personliga 
sfären (Rowley & Wood 1982, s. 17f).

Italien

Under 300-talets senare hälft började romerska villor 
läggas ner. Ca 80 % av alla villor tror man ödelädes 
under tiden fram till 600-talet. Perioden mellan år 
650 och 775 är en arkeologiskt tom period. Det ver
kar inte finnas villor, inte byar och ingen keramik på 
landsbygden som kan dateras till perioden 500-800- 
tal. Förklaringen till svackan i landsbybebyggelsen 
tros vara krig och allmän oro mellan Bysans och 
lombarder (germaner) under 500-, 600- och 700-ta- 
len, och att man antagligen byggt husen i trä, sedan 
stenindustrin som blomstrade under romartiden, 
kollapsat. Det fanns städer och dessa hade som regel 
arealer för trädgårdar, vingårdar och fruktträd inn
anför sina stadsmurar (Sereni 1997, s. 65). Men 
dessa arealer var av begränsad storlek och kan inte 
ha varit tillräckliga för att förse städerna med jord
bruksprodukter. Var fanns bönderna under denna 
tid? Man tror att större delen av den kvarvarande 
befolkningen flyttade från plan terräng till mer kulli
ga och bergiga områden, där folk lättare kunde ta 
skydd (Christie 1995, s. 101). Denna tendens kan för
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övrigt iakttas på många håll i Medelhavsområdet, 
förutom i Italien även i Frankrike (Chapelot & Fossi- 
er 1985, s. 67, 133).

Från 800-talet och framåt, fanns en bebyggelse
form som i Italien kallas ”incastallamento ”. Det var 
byar som anlades uppe på kullar eller mindre bergs
toppar, oftast med en liten privat borg eller en fäst
ning som centrum, varikring kyrka, soldathärbärge, 
hantverkslokaler och böndernas byggnader gruppe
rade sig (Aston, Austin & Dyer 1989, s. 297). De ytt
re byggnaderna kunde fungera som en mur runt byn 
som därmed var befäst, och oftast fanns även en be
vakad port som ledde in till byn. Byarnas existens 
vilade ofta på en kombination av agrar och icke 
agrar produktion, exempelvis sten- och marmorbryt
ning eller utvinning av metaller. Incastallamento-by- 
arna kunde bebos långt fram i tiden. I byn Monta- 
renti i Toscana, var flera byggnader bebodda ända in 
på 1900-talet. Andra liknande byar övergavs när 
slottsherren med sin familj på 1200-1300-talen flyt
tade in till städerna i närheten, och/eller då grunden 
för byns existens upphörde (ibid., s. 297ff).

Grekland

Sen romersk tid, dvs. 400-650-talet, anses ha varit 
en expansiv tidsperiod för Greklands landsbygd. Då 
fanns både byar och städer och under 600-talet sked
de en invandring av avarer, ett slaviskt folk norrifrån 
som man tror beblandade sig med lokalbefolkning
en. Byar fanns både i öppen terräng och i bergstrak
ter. Under den här tiden ingick Grekland i det Bysan
tinska riket. Trots en invandring minskade dock be
folkningens storlek. Romerska villor lades ner, 
bosättningarnas ytor minskade och en bebyggelsen
edgång började. Städer blev byar, och byar blev små
byar. I städerna lyckades en bysantinsk överhet be
hålla sin kontroll och auktoritet, men inte på lands
bygden där självständigheten istället växte (Bintliff 
1995, s. 113).

I en studie från centrala, östra Grekland har man 
sett att bebyggelsemönstret fluktuerade mycket kraf
tigt under hela medeltiden, beroende på invasioner,

ödeläggelser, oro och olika etniska inslag i bebyggel- 
semönstret. Här fanns inte några ”typbebyggelser”. 
Under 900-talet började en tillväxtperiod som höll i 
sig till 1200-talet. En överklass av jordägare växte 
till sig, och många byar kom att hamna i ett sorts 
feodalt förhållande till dem. Samtidigt blev bylivet 
säkrare och man uppförde kyrkor och borgar i byar
na. I och med inflytandet från kyrkan och storman- 
nafamiljerna kom byarna att mer och mer likna väst
europeiska länders bebyggelsemönster med en feodal 
karaktär (ibid., s. 114).

Man vet att Frankerriket utövade ett inflytande 
på Grekland ända sedan 900-talet och år 1204 inva
derades landet av franker, som blev kvar ca 200 år. 
1300- och 1400-talen karakteriseras av krig och 
pestepidemier och många bybor från landbygden tog 
sin tillflykt till städerna och de större byarna. På 
1500-talet bjöds albaner in för att befolka landsbyg
den och de grundläde små bebyggelser nära de över
givna bysans-frankiska byarna. Albanerna hade 
djurhållning som huvudsaklig försörjningsbas och 
etablerade till en början säsongsboplatser, men med 
tiden övergick de alltmer till jordbruksbaserad hus
hållning och blev bofasta. Vid 1500-talets slut var 
befolkningen åter stor, men under 1600-talet invade
rades landet av muslimer från det Ottomanska riket 
och en ny period av oroligheter och ödeläggelse in
trädde (ibid., s. 115).

Ungern

När magyarerna på slutet av 800-talet kom till Kar- 
paterbäckenet var de ett halvnomadiserande folk 
som vintertid slog läger vid strandkanter, sådde små 
jordlotter på våren, och drog iväg med djuren på 
sommarbete. De första bosättningarna av magyarer 
påträffas just i slättlandet runt de stora floderna Do
nau och Tisza och deras bifloder. På hösten återvän
de de, skördade och övervintrade vid strandbosätt
ningarna. Under 900-talet anses den tidigaste unger
ska bybildningen ha påbörjats, i samband med att 
vinterboplatserna blev permanenta. Fram tills dess 
hade folket hållit sig samlat stamvis i stora bosätt-
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ningar, men när den klanvisa sammanhållningen ej 
längre var lika trängande, p.g.a. agrarsystemet, föll 
den nu sönder i hushåll där kärnfamiljen utgjorde 
byggstenarna. Byar om 30-40 hushåll etablerades på 
de bästa jordarna på några kilometers avstånd från 
varandra. Slaviska folk, huvudsakligen avarer, som 
varit bosatta i området, främst väster om Donau, 
underkuvades och deras egen byorganisation föll 
sönder.

Under 1000-talet utvecklades flertalet byar till 
agrarbyar, med yttre gränser och inre tomtstrukturer. 
Detta skedde samtidigt som statsbildningen och en 
västeuropeisk feodalisering fortgick. Trots att bo
sättningarna blev permanenta fortsatte ett säsongs
mässigt liv inom byarna, dvs. att man sommartid 
flyttade med djuren till byarnas gränsområden och 
tältade där. De som hade mest makt att påverka by
utvecklingen i riket anser forskarna vara ätternas le
dande skikt, kungamakten och de feodala godsägar
na, kyrkan innefattad.

Kungen indelade riket i grevskap och uppförde 
borgar på strategiskt viktiga platser, tillsatte slottsfog
dar och försåg varje borg med en soldathär. Han såg 
till att folk flyttade till hans marker. Bönder och liveg
na fick flytta in i redan existerande byar eller erbjöds 
rätten att anlägga nya, de uppdrogs att betala skatter 
och fick i gengäld beskydd. Vissa av kungens byar be
ordrades producera varor som kungamakten behöv
de. Uppdragsarbetet gav byn dess namn, t.ex. Smeds
byn, Tunnbindarebyn och Skräddarebyn.

Kyrkan hade en aktiv roll i bosättningarnas och 
byarnas stabilisering, och såg till att kyrkobyggnader 
uppfördes till vilka folket knöts både i form av mäss
tvång och underhållsskyldigheter. De feodala gods
ägarna var även de intresserade av att få bybor till 
sina marker. I skriftliga källor finns nedtecknat olika 
förmåner som nyanlagda byar fick, eftersom det låg i 
godsägarnas intressen att just deras marker bebod
des och brukades.

I samband med tatarernas invasion 1241 sönder
föll den kungliga administrationen och kaos utbröt. 
När tatarerna dragit sig tillbaka utbröt ett inbördes
krig mellan de feodala godsägarna som ledde till full

ständig anarki i början av 1300-talet. Under 1300- 
och 1400-talen ökade byetableringen i bergsområde
na. Dessa byar var små, hade en biandekonomi som 
försörjningsbas och det agrara inslaget var litet (se 
Sabo 1988 och där anförd litteratur).

Holland

Liksom på andra håll i Europa, kan man i Holland 
iaktta en förändring av bebyggelsen under 400-talet 
då byggnaderna blev kortare och förrådshusen min
dre. Tomterna saknade gärden och byggnaderna var 
löst grupperade. Från 700-talet och framåt verkar 
dock en viss bystruktur ha bildats som sätts i sam
band med det expanderande Frankerrikets politiska 
auktoritet. Området tillhörde Frankerriket till 800- 
talets slut, varefter Tyska riket innehade landområ
det. Trenden gick mot mer strukturerade byformer, 
striktare gränser och större hus. Men alla typer av 
byformer fanns ändå samtidigt, och forskarna vill 
inte tolka olika byformer evolutionistiskt. Förkla
ringen till varför byar och gårdar såg ut på ett visst 
sätt bottnar alltid i flera orsaker hävdar de (Ha- 
merow 1995, s. 13).

I Odoorn i provinsen Drenthe i Holland fanns en 
bebyggelse från 600-800-tal som bestod av både 
långa hus och grophus. Bostäderna låg i östvästlig 
riktning medan lador låg i nordsyd. Byn fick en allt 
striktare indelning och större enheter. Sista fasen var 
en uppodling av området sedan bebyggelsen flyttats 
norrut (ibid., s. 26f).

Ett annat exempel är hämtat från Kootwijk i pro
vinsen Gelderland. Bebyggelsen var stor och fanns 
här från 600-talet och övergavs under 900-talet. För
sta bebyggelsefasen var från merovingisk tid och byn 
bestod då av 6-8 gårdar, där fanns vägar och en vat
tendamm. Varje gårdsenhet verkade ha ett bostads
hus, en lada och grophus. På 700-talet (karolingisk 
tid) växte byn med flera gårdsenheter, och varje gård 
kan ha haft flera bostadshus, vilket tolkades vara ett 
uttryck för att det nu kunde vara flera hushåll inom 
varje gårdsenhet och att markägandet var privat 
(ibid., s. 28).
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Byn som social konstruktion
Som vi sett finns ”byn” som koncept hos många folk: 
slaver, franker, germaner, friser, ottomaner, magya- 
rer, anglosaxare och lombarder. Omständigheterna 
och utgångspunkterna för varje bybildning har skif
tat men mycket är också likt om man jämför sam
hällenas byutveckling, även om det finns etniska 
skillnader. Byarna kan ses som ekonomiska och soci
ala konstruktioner. Men var byarna målet eller med
let för en viss social organisation? Vem förmedlade 
bilden av byn och var byn ett ideal för alla?
Några gemensamma drag kan urskiljas:
- en viss grad av, eller hopp om en fredlig miljö, har 

krävts för att en bybildning skulle komma till 
stånd

- hot och våld, eller hot om våld, räcker inte för att 
få till stånd en varaktig stabilitet i en by

- det har hos de stora markägarna (de feodala fa
miljerna, kungamakten och kyrkan) förelegat ett 
stort intresse att få jordbrukare knutna till sig, 
och byformen har uppenbarligen gynnat deras in
tentioner att få en stabil avkastning och gett dem 
möjlighet att kontrollera både människor och pro
duktion

- markägarna har varit det sociala skikt i samhälle
na som innehaft makten och förmågan att kunna 
etablera och bygga byar

- politiska beslut och oroligheter som orsakat stora 
förändringar hos de ledande skikten, har också 
fått påverkningar på byarnas stabilitet och varak
tighet

- olika former av samarbete kan dokumenteras via 
gemensamma vägar, hägnader och ibland gemen
samt organiserade flyttningar

- i många byar finns mönstret med ett antal jämsto- 
ra brukningsenheter samt en gård som med en sin 
storlek på både tomt och ett större antal byggna
der avviker mot övriga gårdar

- det verkar föreligga ett givande och ett tagande i 
bylivet, man underordnar sig en viss byordning 
och en (eventuell) överhöghet, avsäger sig en del 
individuella beslut, men får i gengäld ett skydd

(socialt, fysiskt och kanske också ekonomiskt), en 
plats att arbeta och bo på, samt utsikter till en nå
gorlunda stabil inkomst

- urbana inslag i byarna, t.ex. kyrka, kyrkogård, 
handelsplats, torg och borg verkar ha haft en sta
biliserande effekt på bybebyggelsen.

Flera olika bybildningar
Om vi återgår till förhållandena i södra Skandina
vien kan vi hävda att byn som idé fanns förankrad 
bland befolkningen redan under äldre järnålder. Det 
finns belägg för både enskilt och kollektivt ägande 
liksom för enskilt och kollektivt brukande (Mascher 
1995 och Widgren 1995). Vi kan också fastslå att det 
följaktligen har existerat flera bybildningsperioder 
under historiens lopp, varav den medeltida kan sägas 
vara den senaste.

Vad konstituerar då den ”medeltida byn” till skill
nad mot tidigare byar? Det som skiljer den medeltida 
bybildningen i Skåne från äldre bybildningar är att 
den medeltida skedde samtidigt med flera andra socia
la strukturförändringar; en urbanisering, en stats- 
bildning/riksenande och kristianisering. De har varit 
relaterade till och avhängiga varandra. Historikern 
Norbert Elias använder begreppet ” interdependen- 
ta” om dessa långdragna processers samutveckling 
(Elias 1989, s. 27). Men medan statsbildning och 
kristianisering inte har avgränsats till en bestämd 
plats eller ett bestämt geografiskt område, så har stä
der alltid pekats ut som platserna för urbanisering 
och byarna som scenen för bybildning. Frågan är om 
denna strikta rumsliga uppdelning är hälsosam och 
ens riktig, något som jag återkommer till längre 
fram.

Att ”äga rum”
För att förstå händelseförloppet kring bybildning 
och urbanisering, måste vi se hur människorna har 
kunnat agera i de rum som vi studerar i byarna, stä
derna och i landskapet. Med rum menas här både de 
faktiska fysiska rummen i byggnader men också ga
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tor/vägar, landskap, torg, religiösa platser etc., samt 
de mentala och abstrakta rummen som människan 
kan uppfatta i metaforisk, överförd betydelse, t.ex. 
strukturer och kosmologier. Människors agerande 
och förehavanden sker alltid i ett rum. Det betyder 
att alla företeelser och handlingar har en rumslig ut
bredning när de ”äger rum”. Men rummen kan inte 
tolkas åtskilda från den sociala situationen vari de 
skapas, vilket innebär att rummen måste involveras i 
en social teori för att kunna förstås (Soja 1985, s. 92 
och 1996, s. 46).

Rumsliga aspekter hör därför intimt samman med 
hur samhällen formerar sig (Dodgshon 1987, s.3). 
Enligt filosofen Henri Lefebvre är rummet en social 
produkt som både konstrueras och produceras (Lefe
bvre 1991, s. 26ff). Att konstruera ett rum innebär 
det praktiska byggandet att resa väggar, lägga tak, 
bygga broar, ingärda ytor etc. Att producera ett rum 
innebär däremot att man genom upprepade prakti
ker och rutiner upprätthåller rummet inom ett visst 
sammanhang, inom en viss betydelse, och därigenom 
ger rummet dess mening. Det är produktionen av 
rummet som skapar det sociala rummet, alltså det 
sammanhang vari rummet definieras och får sin 
funktion. Inga rum kan skapas separerade eller obe
roende av den rådande sociala organisationen. Det 
sociala livet formar rummet och rummet är med och 
formar i sin tur det sociala livet (Wolch & Dear 
1989, s. 4, 6). Båda dessa krafter påverkar varandra 
och är inbegripna i en och samma process. Kultur
geografen Edward Soja förklarar det så här:

”To be alive is to participate in the social produc
tion of space, to shape and to be shaped by a con
stantly evolving spatiality which constitutes and con
cretises social action and relationships.” (Soja 1985, 
s. 90).

Rum kan således betraktas både som mål och 
medel. Att inneha rätten att råda över rummet, att 
”äga rum”, innebär att ha makt över människor ef
tersom rum kan användas till att strukturera och 
gruppera människor. Olika sätt att ordna rum kan 
accentuera och förstärka vissa önskade effekter t.ex. 
differentiering, kontrollering, specialisering, stabili

sering, likriktning och centralisering (Dodgshon 
1998, s. 137 och Lefebvre 1991, s. 52). Eftersom or
ganisationen av rummet är en social produkt är den 
alltid medveten och ändamålsenlig (Wolch & Dear 
1989, s. 6). Om vi studerar investeringarna i den 
byggda miljön, kan vi försöka förstå vilka medel som 
har använts för att forma rummen och för att styra 
människors handlande. I förlängningen kan vi också 
försöka se de mål man kan tänkas ha velat uppnå. 
Eftersom all byggd form och byggd miljö, represente
rar ett kapital, ett värde som människor har valt att 
fixera, kan vi också värdera mängden av de resurser 
och det kapital man satsat för ett visst ändamål och 
även se graden av dess varaktighet och beständighet 
(Dodgshon 1998, s. 139). I den byggda miljön räknar 
jag förutom byggnader även in hägnader, diken, 
åkersystem, gärdsgårdar och vägar.

Form & innehåll
En egenskap hos den byggda miljön är att den kan 
uppfattas som mer eller mindre stabil. Till en stabil 
struktur brukar räknas det som har lång varaktighet, 
men gränsen mellan ett fixerat respektive ett rörligt 
kapital kan vara svår att dra, eftersom den byggda 
miljön till delar faktiskt är föränderlig. Ett redan 
konstruerat rum, en plats, en byggnad eller en miljö 
kan till sitt yttre verka stabil och fast, men genom en 
ny social produktion, en ny praktik och en ny social 
situation, kan platsen och det byggda få en föränd
rad funktion (Dodgshon 1998, s. 84). Detta accentu
erar vikten av att kunna skilja på form och innehåll. 
En byggd miljö som i ett skede består av vissa specifi
ka delar och som tillsammans med andra delar bildar 
en struktur, en viss ordning, kan förändras genom att 
de ingående delarna byts ut, medan strukturen bibe
hålls. Eller så kan strukturen förändras trots att de
larna fortfarande är desamma. Detta illustreras i 
fig. 1. som visar att teckningarna a och b består av 
samma element/delar, men har olika strukturer, med
an c har samma struktur som a, trots att de har olika 
ingående delar (Hermerén 1982, s. 213). Struktur 
används här inte med socialantropologernas betydel-
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a. b. c.

Fig. 1. Skisser på variationer av form och innehåll. Teck
ningarna a och b har samma element men olika struktu
rer, c och a däremot har olika ingående element men 
samma struktur (idé från Hermerén 1982).

se motsvarande en regelmässig och idealiserad kon
struktion, utan snarare som benämningen på de in
bördes relationerna och sammanhangen som råder 
mellan delarna i en helhet (Norstedts svenska ordbok 
1996).

Innehållet i en struktur kan också ändras olika 
mycket från en tid till en annan. När vi studerar den 
byggda miljön exempelvis på en gård, kan vi se om 
en förändring innebär att alla delarna byts ut (exem
pelvis A B C D blir E F G H), eller om förändringarna 
medför att en stor del av de befintliga delarna bibe
hålls och endast påverkas delvis (exempelvis A B C D 
blir B C D E). Vi måste vid studiet av den byggda 
miljön analysera hur de olika delarna interagerar 
med varandra och hur en viss ordning struktureras. 
Hur byts elementen ut och vad håller ihop dem? Hur 
hänger fenomen och företeelser ihop i tiden, vilka 
sammanfaller, vilka påverkar varandra? När något 
förändras - vad händer då? Är det konstruktionen 
som förändras eller den sociala praktiken? Vilka de
lar av en struktur är utbytbara? Rum kontrolleras 
alltid av någon eller några, oavsett storlek. Detta kan 
tolkas så att olika aktörer utövar skilda grader av

kontroll av den byggda miljön. Vem hade rätten att 
förändra?

Tid, rum och process är de tre faktorer genom vil
ka förändringar och social interaktion sker. De sker 
under en viss tid, i ett bestämt rum och under olika 
steg/processer. De analysnivåer som är inblandade 
kan identifieras som strukturer (dagligt liv, familjesi
tuationen, bebyggelse, lagar, social praktik och orga
nisation), institutioner (fenomen som strukturerna 
bildar t.ex. staten, kungamakten, kyrkan) och aktö
rer (t.ex. markägare/storbönder, biskopar, kung, 
lantbrukare, aristokrati). Interaktionen mellan dessa 
kan ske samtidigt i tiden, men på olika ”geografiska” 
nivåer. Varje lokalitet/plats/geografi är indragen i oli
ka sociala processer som kan ske parallellt eller med 
varierande rytm i skilda kronologiska skikt (Wolch 
& Dear 1989, s. 6f).

Jag har i en tidigare studie konstaterat att föränd
ringar i bebyggelsen verkligen ägde rum under sen 
vikingatid och tidig medeltid, men att förändringar
na uppträdde under olika tider relaterade till de skil
da rumsliga nivåerna i landskapet, byn och gården 
(Schmidt Sabo, denna volym s. 23). Studien fortsät
ter nu och behandlar specifikt byn Kyrkheddinge, 
dess landskap och gårdar. I fokus är den byggda mil
jön och den rumsliga organisationen. Redovisningen 
bygger på resultaten från undersökningen 1995 som 
finns rapporterad i UV Syd Rapport 1998:5 (Tho- 
masson 1998). De smärre ändringar och omtolk
ningar som gjorts sedan dess finns återgivna i kapit
let ”Kyrkheddinge under ytan” i denna volym.

Gården i Kyrkheddinge
Undersökningsområdet i Kyrkheddinge visade sig 
ligga inom en känd gårdsplats i byn som på 1800- 
talets skifteskartor benämndes gård nr 1. Före det att 
den tidigaste bebyggelsen etableras i undersökning
sområdet har vi bevis för att området brukades till 
bete och/eller odling, vilket betyder att en yngre järn- 
åldersbebyggelse legat någonstans i närheten, men 
inte inom själva undersökningsområdet. Under sen 
vikingatid blev landskapet i området indraget i en
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bebyggelseförtätning, en bybildning, som fick till 
följd att bebyggelsen samlades till de bykärnor som 
senare visade sig bli stabila under närmare tusen år 
framåt, ända fram tills det att skiftena på 1800-talet 
löste upp de gamla byarna.

Vid 900-talets senare del byggdes det inom under
sökningsområdet upp en senvikingatida gårdsbebyg
gelse. Troligen etablerades flera andra gårdar samti
digt i byn, men det kan vi inte arkeologiskt belägga. 
Den undersökta gården existerade under sju på var
andra följande tidsperioder från ca 950 e.Kr. till år 
1805 då gården skiftades ut. Några säkra bevis för 
brott i bebyggelsen har vi inte konstaterat, utan allt 
pekar på att bebyggelseperioderna avlöste varandra 
och att platsen var kontinuerligt bebodd. Grunden 
för indelningen i tidsperioder har de arkeologiska 
beläggen för bebyggelse varit. Byggnadernas benäm
ningar, t.ex. bostadshus, lada, förråd och liknande, 
baseras på tolkningar av funktion utifrån fyndmate
rialets sammansättning, utbredning och byggnads- 
konstruktionernas utformning. Jag kommer inte här 
att redogöra för alla källkritiska spörsmål rörande 
tolkningen av byggnaderna och de grävningsteknis- 
ka förutsättningarna, eftersom dessa finns noga re
dovisade i Schmidt Sabo 1998 och Thomasson 1998, 
samt i en väl genomarbetad CD-uppsats i medeltid- 
sarkeologi som behandlade undersökningen i Kyrk- 
heddinge (Bentz 1999). En del viktiga klargöranden 
framförs dock i anslutning till redovisningarna. I öv
rigt hänvisas till beskrivningen av de arkeologiska 
lämningarna på s. 29ff i denna volym.

Tidsperiod 1, sent 900-tal-1050 e.Kr.

Under första bebyggelseperioden anlades en gårdsen
het med ett treskeppigt bostadshus och två grophus 
(fig. 2). Husen låg rumsligt nära varandra och bilda
de uppskattningsvis en gårdsplan som sträckte sig 
söderut och aningen åt öster. Om det funnits några 
byggnader i undersökningsområdets västra del kan 
vi varken bekräfta eller dementera. Där anlades un
der 1600- eller 1700-talet en stor gödselgrund, och 
alla eventuella äldre lämningar grävdes då bort. Ob

servera att detta förbehåll för områdets västra del 
gäller generellt för varje bebyggelseperiod. Några 
avgränsningar av en gårdstomt gick inte att arkeolo
giskt belägga under denna första period, vilket kan 
tolkas som att gränser inte var ”territorialiserade”, 
inte var hävdade med synliga medel. Gränserna kan 
ha funnits i folks medvetande på andra sätt. Avgräns
ningar kan också ha saknats helt och detta skulle 
kunna tyda på att gården inte fungerade som en se
parat brukningsenhet, utan ingick i den nya byn sam- 
fälligt med flera andra gårdar, underställda en stor
gård eller en huvudgård varifrån produktionen styr
des. I det skriftliga källmaterialet finns flera 
indikationer på att en storgård har existerat i byn. 
Det tidigaste belägget härstammar från 1100-talet 
och omtalar en kvinna, ”Etta di Heddingi” som i 
Necrologium Lundense finns upptagen i listan över 
personer för vilka årliga själamässor ska hållas. Hon 
har tillhört ett övre socialt skikt och har troligen 
härstammat från den största gården i byn, som i ka-

* Härd/eldstad

Fig. 2. Bebyggelsen i undersökningsområdet under tids
period 1, sent 900-tal till 1050 e.Kr. Den gråtonade ytan 
visar den uppskattade gårdsplanen.
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merala källor och äldre kartmaterial finns angiven 
(se Pettersson och Sundberg, denna volym). Storgår
den kan ha existerat redan under de tidiga stadierna 
av bybildningen, även om dess roll då inte är känd. 
Den kan ha fungerat som en huvudgård, med en stor
drift, vari hela eller delar av byns marker ingick. En 
annan möjlighet är att lantbruket redan tidigt sköttes 
inom ett landbosystem där gårdarna fungerade som 
enskilda brukningsenheter med ansvar för egen pro
duktion och betalning till markägaren via avrad 
(Anglert 1995, s. 100).

Att döma av gårdens byggnader, följde gårdsenhe- 
ten den gängse byggnadskulturen för ett senvikinga- 
tida hushåll. Förutom odling av bl.a. korn, råg och 
havre, har man fött upp nötdjur, svin och får/get. 
Man har även haft höns och häst. Eftersom inga agn- 
eller tröskningsrester fanns inom gården får man för
moda att tröskningen av säden skedde någon annan
stans. Detta kan tas som ett tecken på att man bruka
de jorden i en samfällighet. Avsaknaden av slaktav
fall från djur på gården kan bero på dåliga 
bevaringsförhållanden, men kan också betyda att 
man slaktade djuren på annan plats i byn, utanför 
undersökningsområdet, vilket i så fall kan vara ett 
ytterligare belägg för att produktionen på gården 
styrdes och hanterades från en storgård/huvudgård. 
Någon brunnsanläggning fanns inte inom den under
sökta ytan, en sådan kan däremot ha funnits för flera 
gårdar gemensamt utanför området. Under de 70-80 
åren som gården existerade synes inga större föränd
ringar ha gjorts på gårdens byggnader.

Fyndmaterialet avspeglade en ordinär gårdsmiljö. 
Ett avvikande fynd var dock en skärva av den säll
synta anglo-skandinaviska keramiken av Thetford- 
typ som ännu bara har påträffats på ett fåtal platser i 
Skåne nämligen Lund, Önnerup, Oxie och Kyrkhed- 
dinge. Den framkom i grophuset öster om långhuset. 
Analyser har visat att anglo-skandinaviska kärl 
(både Torksey och Thetford) har tillverkats av lokal 
skånsk lera, kanske under influens av en invandrad 
hantverkare eller med ”äkta” kärl som förebilder. 
Skärvan visar på möjliga kontakter med Lund där 
det vid 1000-talets början fanns präster, missionärer,

myntslagare och andra hantverkare från England. En 
påverkan och inspiration för en anglosaxisk kultur
sfär kan också ha överförts via vikingar från trakten 
som genom kunglig tjänstgöring deltagit i erövrings- 
tåg mot England (se Wahlöö 1990, s. 24ff och Brors
son, denna volym).

Tidsperiod 2, ca 1050-1100-talets början

Vid mitten av 1000-talet förändrades gårdens bebyg
gelse genom att antalet byggnader ökade och nya 
byggnadsskick introducerades, bl.a. där väggarna 
användes för att bära upp taket (fig. 3). Ett stort, en- 
skeppigt långhus med bågformade väggar förlädes i 
söder och ett mindre bostadshus i norra delen av un
dersökningsområdet. Det sistnämnda huset byggdes 
med delvis nedgrävd golvnivå och innehöll rikligt 
med fyndmaterial. Hustypen motsvarade närmast ett 
grophus men var av större storlek och byggnadstek- 
niskt mer avancerad än traditionella grophus. Paral
leller till denna byggnad går att finna i det vikingati-

* Härd/eldstad 
O Brunn 
^ Ränna/grop

Fig. 3. Bebyggelsen under tidsperiod 2, ca 1050-1100- 
talets början. Den gråtonade ytan visar den uppskattade 
gårdsplanen.
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da Århus på Jylland (Hellmuth Andersen m.fl. 
1971).

Långhuset i söder saknade golv- och kulturlager 
varför fyndmaterialet härifrån blev skralt, men före
komsten av en härd i den västra delen och en större 
förrådsgrop i den östra, talade ändå för att byggnaden 
har kunnat användas till permanent boende, även om 
delar av den också kan ha upplåtits till stall och/eller 
fähus. Ett rektangulärt grophus med eldstad anlades 
intill det södra bostadshuset. Ett större hus byggt på 
stora, kraftiga stolpar (ej komplett) kan ha fungerat 
som ett förrådshus, t.ex. för spannmål (sädeskorn i 
stolphålen), men tolkningen är inte säker.

Gårdsplanens stora yta utnyttjades grundligt ge
nom att byggnaderna placerades ut med stor rumslig 
spridning, vilket befrämjade en stor rörlighet på går
den. Fyndkategorierna visade att flera nya aktiviteter 
företogs på gården och för första gången finns belägg 
för att man utövade textilt arbete (enstaka fynd av 
nål, vä vtyngder eller ull-/linkamsten i varje bygg
nad), att man slaktade djur på gården (i det norra 
bostadshuset) och att man förutom tidigare grödor 
också odlade vete. Om gården endast producerade 
vetet för vidare avyttring eller om invånarna också 
själva konsumerade det, har inte gått att fastslå. Vete 
förekommer mycket sällan i landsbygdsmaterial, 
även om det finns undantag (Svensson 1998, s. 148) 
och det anses som en exklusiv produkt eftersom od
lingen är klimatkänslig, kräver mycket arbetsinsatser 
med bl.a. flera plöjningar före sådd och fodrar myck
et gödning (Braudel 1982, s. 98). Agn- och tröskres- 
ter saknades fortfarande så tröskningen av spannmål 
företogs på annan plats. Gården försågs med egna 
brunnar och grävda rännor som angav tomtens be
gränsning i väster och åt öster. Mot norr och söder 
fanns ännu inga synliga avgränsningar inom det un
dersökta området.

Lämningarna vittnade om att gården hade ut
vecklats mot allt större välstånd. Den vikingatida 
bebyggelsekulturen fanns fortfarande närvarande i 
form av ett långhus och grophus. Skillnaden mot för
ra perioden var att nu låg byggnaderna i en rumslig 
organisation kring en större öppen gårdsplan och att

ännu en byggnad hade tillkommit, den fristående 
”förrådsbyggnaden”. Byggnaderna var större och 
uppvisade också mer avancerade byggnadstekniker. I 
termer av form och innehåll kan man säga att går
dens ingående delar (byggnader) hade försetts med 
ännu ett element, medan övriga delar fanns kvar sen 
tidigare, fast i nya skepnader (ABC blev A B C D). 
Sättet att ordna byggnaderna på (strukturen/formen) 
var också likt förra perioden, men avståndet mellan 
byggnaderna var större och Interaktionen mellan de 
olika delarna får man förmoda hade ökat eftersom 
man nu hade en ytterligare byggnad.

Möjligen hyste gården flera hushåll, ett förlagt i 
det norra bostadshuset, ett i långhuset och ett i det 
rektangulära grophuset. Inga tecken tydde dock på 
att det skulle röra sig om flera enskilda gårdar, utan 
snarare på att de skilda byggnaderna representerade 
olika funktioner inom samma gård. Periodens mate
rial gav fortfarande inga entydiga signaler om gården 
i detta skede fungerade som en enskild produktions
enhet eller ingick i en större enhet, däremot tycktes 
bebyggelsen avspegla en befolkningsökning. Om 
tolkningen av den stora förrådsbyggnaden stämmer, 
att den kan ha använts för förråd av spannmål, pekar 
det åt att gården nu själv har hanterat sin produktion 
och eventuella överskott, vilket i sådana fall betyder 
att gården kan ha fungerat som en enskild bruk- 
ningsenhet. Att slakt förekom på gården kan också 
tolkas som ett bevis i den riktningen, liksom att går
den hade försetts med egna brunnar. Den materiella 
kulturen vittnade om gårdsinvånarnas kontakter 
med platser där varuutbyte och handel har förekom
mit. Gården förutsätts därmed ha producerat varor 
som de boende har kunnat avyttra och använda i be
talnings- och bytessyfte.

Inslaget av anglo-skandinavisk keramik (Torksey 
och Thetford) fanns fortfarande kvar och var kon
centrerat till det norra bostadshuset och dess omedel
bara närhet. I brand- och raseringslagret ovan huset 
påträffades förutom tidstypiska fynd även ett verk
tyg av järn som tolkades vara en stylus, ett skrivdon 
till en vaxtavla. Om tolkningen är riktig betyder det 
att någon som bodde eller utförde arbeten i huset var
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skrivkunnig. Det är svårt att förstå betydelsen av det
ta fynd på en gård som i övrigt mest sysslade med 
agrar produktion och man ska inte övertolka ett 
enda fynd. Det är möjligt att någon från storgården i 
byn som varit skrivkunnig eller en präst tappat före
målet vid något besök. Någon i huset kan också ha 
anförtrotts uppgiften att hålla räkenskaper över går
darnas produktion i byn, men detta är bara spekula
tioner.

Sammantaget vittnar lämningarna om en större 
handlingsfrihet för de boende, både vad gäller den 
spatiala rörelseförmågan, med större sammanlagd 
inom- och utomhusyta att verka inom, och med en 
större verksamhetsförmåga, jämfört med första tids
perioden.

Tidsperiod 3,1100-talet

Under gårdens tredje period vid 1100-talets början, 
restes ett nytt bostadshus i undersökningsområdets 
södra del. Varför långhuset från förra perioden byt
tes ut efter bara 50-60 år är oklart. Det bar inga spår 
efter brand. Den vikingatida byggnadskulturen ver-

* Härd/eldstad 
O Brunn 
^ Ränna/grop

Fig. 4. Bebyggelsen under tidsperiod 3, 1100-talet.

kar nu definitivt ha övergivits. Det nya huset byggdes 
tvåskeppigt, med ett 5x5 meter stort gavelrum i väs
ter som innehöll en eldstad och lergolvslager. Östra 
delen av byggnaden kan också ha använts till bostad 
men där fanns inga bevarade lager, vilket innebar att 
bostadshusets fyndmaterial påträffades till övervä
gande del i det västra rummet (fig. 4). Det norra bo
stadshuset från period 2 (med nedsänkt golvnivå) 
blev utsatt för en brand som fick hela byggnaden att 
rasa. Detta hus ersattes inte på nytt under denna pe
riod. Den stora byggnaden som förmodades vara ett 
förrådshus, kan ha stått kvar en tid under denna pe
riod och fyllt funktionen av lagerbyggnad.

Allt pekar dock på att de boende under period 3 
försköt själva gårdsplatsen söderut, och det är också 
här vid södra schaktkanten vi träffar på den mindre 
träbyggnaden på träsyllar som utgjorde gårdens an
dra byggnad under perioden. Inuti och utanför trä
byggnaden fanns rikligt med djurben, bl.a. slaktav
fall. Agn- och tröskrester saknades fortfarande. Syd
väst om bostadshuset anlades en brunn och en 
långhärd. Gränsen mot den norra delen av gårdspla
nen förstärktes med en bortåt 20 meter lång hägnad 
som utgick från bostadshusets östra gavel och fort
satte österut (finns inte redovisad sen tidigare). Det 
fanns en antydan till en uppdelning av gårdsplanen, 
delad av det mindre trähuset, i en västlig del med ak
tivitetslager, brunn, en grop och långhärd, och en 
östlig del utan synliga lämningar som troligen använ
des för odling och/eller djurhållning. Gården utsattes 
någon gång under perioden för en brand som total
förstörde den mindre träbyggnaden och som delvis 
skadade bostadshusets östra del. Träbyggnaden 
byggdes inte upp igen efter branden, bostadshuset 
reparerades däremot.

Att gården kunde förskjutas söderut så kraftigt, 
kan tas som tecken på att gårdarna i byn fram till 
detta skede ännu inte hade reglerade tomtgränser. 
Under periodens slutskede, dvs. vid 1100-talets slut 
var man fullt sysselsatt med att uppföra en stenkyrka 
i byn, som kom att ligga centralt i byn, endast 150 
meter från gården. Att låta den norra delen av den 
forna gårdstomten stå tom under denna tid verkar i
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sammanhanget märkligt, då man kan förmoda att 
befolkningsmängden i byn under de år som kyrko- 
byggandet fortgick, var högre än vanligt p.g.a. extra 
hantverkare och byggare. Ett svårtolkat fenomen är 
också att gårdens bostadsutrymme krympte betyd
ligt då det blev samlat till en enda byggnad. Förkla
ringen till den minskade boytan kan bottna i en be- 
folkningsminskning på gården, en omläggning av 
produktionen mot mindre gårdsenheter som ett led i 
en allt tydligare social fokusering på familjen, eller 
på att den undersökta ytan endast motsvarade en li
ten del av gårdens verkliga yta. Fler byggnader hö
rande till gården kan ju ha funnits utanför undersök
ningsområdet.

Keramikmaterialets sammansättning från perio
den uppvisar en förskjutning från de östersjöinspire- 
rade kärlen till typer influerade av en västeuropeisk 
tradition (se Elfwendahl, denna volym).

Tidsperiod 4, ca 1200-1250

Vid början på 1200-talet skedde drastiska föränd
ringar i bebyggelsen. Gårdens olika funktioner sam
lades nu i två lika stora strukturer/byggnader: ett bo
stadshus i östvästlig riktning med tre rum, och en 
ladulänga i nordsydlig riktning med en uppdelning 
på 4-5 rum (fig. 5). Gårdens totala inomhusyta öka
de avsevärt jämfört med förra perioden. I bostadshu
sets västra och mellersta rum avsattes olika golvlager 
innehållande diverse fyndmaterial. I ladulängans 
sydligaste rum fanns också golvlager och dessutom 
en eldstad. Fyndspridningen visade att bostadsläng
ans mellersta rum, samt ladulängans södra gavelrum 
användes flitigast. Materialets sammansättning och 
mängd talade för att detta sistnämnda rum också tid
vis eller permanent användes som bostad. Andra för
slag på funktioner för rummet kan ha varit brygghus, 
bakstuga, bostad för inhysesfolk, drängstuga eller 
liknande, alternativt en kombination av flera nämn
da ändamål och funktioner. Aktiviteterna kring ga
velrummet var så täta att kulturlager hade avsatts 
utanför åt väster och åt söder. På en spridningskarta 
(GIS-baserad) med en sökning på sakorden kärl och

* Härd/eldstad 
O Brunn 
^ Ränna/grop

Fig. 5. Bebyggelsen under tidsperiod 4, ca 1200-1250. 
a. visar den nyuppförda gården och b. visar hur gårdens 
ladulänga förkortades efter en brand i dess norra del.

krus, fördelade på koordinater och vikt, syns kon
centrationen av fynden tydligt (fig. 6).

Att byggnaderna förlädes i vinkel mot varandra 
innebar att en delvis innesluten gårdsplan bildades 
som vätte mot bygatan och allmänningen. Det var 
första gången som gården tydligt ”vände sig” rums
ligt mot byns offentliga, gemensamma område. Un
der förra perioden hade detta delvis antytts, men då 
låg så liten gårdsyta inom undersökningsområdet att 
det var svårt att få tolkningen bekräftad. Under den
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na tidsperiod anlades gränser, via diken och rännor, 
som avdelade tomten mot norr och åt söder. Dessa 
gränser skulle visa sig förbli stabila långt fram i ti
den. Samtidigt avgränsades också ett stycke mark 
öster om gården för att användas till gårdsnära od
ling med exempelvis rovor, ärtor och bönor. Gården 
fick på detta sätt en ”framsida” vänd mot bygatan 
och en ”baksida” mot Höje å. Gårdens rumsliga 
struktur och mönster låg sedan i stort sett oföränd
rad från 1200 till 1475. Ett raseringslager på tomten 
norr om den undersökta gården antydde att den tom
ten också var bebodd under denna tidsperiod. Ingen 
brunn påträffades som kunde höra till gården men 
det är möjligt att en sådan har funnits och blivit bort
grävd då en yngre brunn anlagts över den. Rumsligt 
skulle exempelvis en brunn framför bostadshuset 
passa in väl.

Gårdens byggnader fick många rumsskiljen som 
delade upp olika aktiviteter och funktioner. Fler in
nerväggar fodrade också fler dörrar. Dörrar fungerar 
som passager som människor måste genom för att ta

sig från ett rum till ett annat. Kontrollmöjligheten att 
följa vem eller vilka som går vart blir större och ger 
även möjligheten att stänga till, låsa om och förhin
dra oönskad passage eller tillträde. Rumsbildningen/ 
rumsuppdelningen både inom- och utomhus vittnar 
om en fastare struktur och en tydligare funktions
uppdelning av aktiviteter. Man kan reflektera över 
att en allt tydligare rumsuppdelning likriktar män
niskors handlingar mer än om avgränsningarna är 
färre eftersom med fler gränser är mera bestämt på 
förhand. Effekten av den nya gårdsstrukturen blev en 
större separering, men samtidigt också en förening 
av aktiviteter som man tyckte hörde ihop, t.ex. att 
det som skulle utföras i bostadshuset förlädes under 
samma tak medan övrigt som ansågs höra ihop, för
lädes i ladubyggnaden. Man kan tolka sådana ytt
ringar som tecken på att samhället blivit mera kom
plext, med en högre grad av social interaktion och 
individualisering och med en allt tydligare intention 
att vilja gruppera aktiviteter och människor (Lauren
ce 1996, s. 94ff).

Period 4
* 1-9
* 10-27
* 28-68 
“ 69-127 
# 128-502

• ••

8 10 Meter

Fig. 6. Fyndspridningsbild av kärl och krus (vikt i gram) under 
tidsperiod 4, ca 1200-1250.
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Eftersom dessa omfattande förändringar framto- 
nade i bebyggelsen vid 1200-talets början måste man 
anta att processerna och influenserna som ledde fram 
till detta pågick under tiden strax innan, dvs. under 
den senare delen av 1100-talet. Det var då som byn 
tydliggjordes som sockencentrum och försågs med en 
stenkyrka. Att inneha kyrkoplatsen i socknen där 
varje vecka sockenborna samlades till både religiösa 
och världsliga möten, betydde att Kyrkheddinge och 
byborna ställdes i centrum och blev offentliga på ett 
nytt sätt än tidigare. Deras varseblivning om den 
egna situationen, positionen, möjligheter, roller etc. 
måste ha ökat, eftersom de fick ”blickarna på sig” 
utifrån.

Avgränsningarna som skedde av gårdstomten var 
första tydliga tecknet för att gården nu verkligen be
traktades som en enskild produktionsenhet. Om går
den tidigare hade ingått som del i en stordrift under en 
huvudgård, fanns nu snarare tecken för en separering 
av byns lantbruk på enskilda gårdsenheter, troligen 
inom landbosystemet. Både bostadshuset och ladu- 
längan utgjorde vanliga typer av byggnader under 
medeltiden i södra Sverige (Augustsson 1995, s. 15).

Tidsperiod 5, ca 1250-1475

Vid periodens början, ca år 1250 byggdes ett nytt 
bostadshus. Fortfarande var det uppdelat på tre rela
tivt jämstora rum men det uppfördes nu på syllste- 
nar. Mittrummet försågs med en överbyggd ugn. 
Ladulängan från förra perioden (i sitt förkortade 
skick efter en brand) fanns kvar hundra år till, innan 
det på platsen vid 1300-talets mitt uppfördes en ny 
länga (fig. 7). Under tidigare perioder hade nya hus 
byggts utan att överlagra, eller endast delvis överlag
ra platsen för de äldre byggnaderna på gården. Men 
nu bröts den trenden i och med att periodens båda 
byggnader förlädes så gott som exakt ovanpå de tidi
gare husplanerna från förra perioden. Trots nybygg
nationer så förblev gårdsstrukturen således densam
ma, dvs. en bostadslänga och en ladulänga vinkel- 
ställda mot varandra som bevarade gårdsplanen i 
samma rumsliga form som under förra perioden. En

* Härd/eldstad 
O Brunn 
^ Ränna/grop

Fig. 7. Bebyggelsen under tidsperiod 5, ca 1250-1475. 
a. visar det nybyggda bostadshuset och den förkortade 
ladulängan från förra perioden, b. återger gården då en 
ny ladulänga uppförts, c. visar situationen då ladulängan 
förkortats efter brand.
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brunn anlades strax väster om ladulängans mittparti 
och ett nytt inslag var att ett område på gårdsplanens 
sydvästra del avsattes för gropar med hushållsavfall. 
På gårdens baksida i öster odlades fortfarande olika 
”köksväxter”. Av sädeskornen dominerade vete stort 
över andra sädesslag. Agn- och tröskrester saknades.

Eftersom fyndmaterialet från denna period var 
ytterst välbevarat och rikt har det gått att arbeta 
fram många illustrativa fyndspridningskartor. Dessa 
visar en stor koncentration av fynd i och utanför bo
stadshuset och kring ladulängans södra gavel. Rikli
gast med fynd innehöll de olika golvlagren inne i bo
stadslängan, särskilt det västra och det mellersta 
rummet. Detta var delvis föranlett av de välbevarade 
golvlagren i form av utstruken lera eller ackumulera
de kulturlager, men också av att mänsklig närvaro 
och interaktion i form av aktiviteter var störst just 
här. Jag är medveten om att fynd inte alltid påträffas 
där de en gång flitigast användes, utan kanske där de 
förvarades eller där de kastades efter att de gått sön
der, men fyndens placering kan ändå visa på var

mänsklig närvaro och interaktion var störst och ge 
oss en inblick i bybornas liv och leverne i och utanför 
sina hus.

Väljer vi ut olika fyndkategorier och fyndkombi
nationer framträder olika funktioner och aktiviteter 
som företagits i respektive rum, men mönstret är inte 
alltid entydigt. Ser vi till förekomsten av olika red
skap; navare, brynen, knivblad, borr, hammare, mal- 
stenar och malstensfragment, tecknar sig ett mönster 
där det mellersta rummet i bostadshuset framträder 
som fyndtätast, kanske inte så konstigt med tanke på 
ugnen i rummet som både gett värme och ljus (fig. 8). 
Därefter kommer västra rummet, medan det östra 
rummet uppvisar en fyndtäthet som är snarlik gårds
planen strax utanför huset. Utanför ladulängans söd
ra gavel fanns också samma mönster av spridda fynd 
som utanför bostadshuset. Lägg märke till att här låg 
spridningen av redskap framförallt söder och väster 
om längans gavelrum, vilket stärker tolkningen att 
området öster om längan (baksidan) användes för 
andra ändamål än gårdsplanen i väster (framsidan).

Period 5

8 10 Meter

Fig. 8. Fyndspridningsbild av olika redskap baserad på antal från tidsperiod 5, ca 1250-1475 (navare, brynen, kniv
blad, borr, hammare och malstensfragment).
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En sökning på olika fyndkategorier som hör ihop 
med textilproduktion och textilbearbetning; sisare, 
ull- och/eller linkamstenar, nålar, sländtrissor, väv- 
tyngd och linklubba, visade ett likartat mönster som 
redskapen, men med skillnaden att bostadshusets 
östra rum och ladulängans södra gavelrum inte upp
visade någon direkt förekomst av dessa fyndkatego
rier. Däremot fanns de spridda på gårdsplanen strax 
utanför bostadshuset (fig. 9). Mynten från perioden 
fördelade sig med en tydlig koncentration i bostads
husets västra rum, medan övriga (bebodda) rumsen- 
heter bara hade enstaka myntfynd (fig. 10). Katego
rin spelpjäser däremot (spelbricka, spelpjäs, tärning 
och vinare) förekom mest i bostadshusets mellersta 
rum (fig. 11).

En sökning på fynd som hör ihop med hästattiral
jer; hästskor, hästskosömmar och sporrar, visade en 
koncentration till bostadshusets västra rum, samt 
området utanför på gården. Även i husets mellersta 
rum förekom några av dessa fynd, men i övrigt var 
endast enstaka fynd registrerade (fig. 12).

Fisk- och djur ben påträffades till största delen ut
omhus på gårdsplanen, främst i området närmast 
bostadslängan och väster om ladulängans södra ga
velrum, samt i avfallsgropar (fig. 13). Benen som på
träffades inomhus framkom framförallt i bostadshu
sets västra rum och avtog sedan i mängd för varje 
rum åt öster. I ladulängan förekom sparsamt med 
ben. Man ser en låg, men jämn förekomst i längans 
norra del, men den utbredningen hör snarare ihop 
med den fynddeponering som förekommit då längan 
varit förkortad och gårdsplanen utbrett sig på plat
sen. Gör man en sökning på enbart fiskben framträ
der ett annat fyndmönster. Då utmärker sig de olika 
golvlagren i bostadshuset som de mest fyndbemäng- 
da, medan gårdsplanen endast har enstaka spridda 
fynd (ej i figur). Detta kan förklaras med att golvlag
ren vattensållades medan gårdsplanens aktivitetsla
ger endast handplockades på sitt fyndmaterial. 
Mönstret avspeglar också fiskbenens förgängliga na
tur som med sin ringa storlek och mängd inte har 
bevarats i samma utsträckning som djurbenen. Trots

Period 5
• 1
• 2
• 3
#4'7

8 10 Meter

Fig. 9. Fyndspridningsbild av fyndkategorier baserad pä antal som bör samman med textilproduktion från tidsperiod 
5, ca 1250-1475 (sisare, ull- och/eller linkamstenar, nålar, sländtrissor, vävtyngder och linklubba).
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Fig. 10. Fyndspridningsbild av antalet funna mynt från 
tidsperiod 5, ca 1250-1475.

Fig. 11. Fyndspridningsbild av spelpjäser (spelbricka, spel
pjäs, tärning och snurreben) från period 5, ca 1250-1475.

70



ATT ”ÄGA RUM"- ELLER VEM BEHÖVER EN BY?

Fig. 12. Spridningsbild av fyndkategorier som hör ihop med häst och ryttarattiraljer från tids
period 5, ca 1250-1475 (hästskor, hästskosömmar och sporrar) baserad på antal.

Fig. 13. Fyndspridningsbild av fisk- och djurben från tidsperiod 5, ca 
1250-1475, baserad på vikt i gram.

• 1-77
• 78-187
• 188-347
• 348-1349
• 1350-4000
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förbehållen kan man hävda att det har konsumerats 
rikligt med fisk inne i bostadshuset, och att man där 
även slängt mycket av fiskbensmaterialet. Ladulän- 
gans södra gavelrum innehöll inga fiskben alls.

Personrelaterade fynd av typen kam, kamtand, 
långtandskam, långtandskamtand, knapp, remände- 
beslag, sölja, torne till sölja, pärla och skodetaljer för
delade sig relativt jämt i bostadshuset, men med en 
övervikt för fynd i västra och mellersta rummet. Ut
omhus var föremålen spridda framför bostadshusets 
hela längd. I övrigt fanns ett fynd av denna kategori 
utanför ladulängans södra gavelrum (fig. 14). Fynd
spridningen av keramikskärvor (kanna, kärl och krus) 
från perioden, visade en tät förekomst i bostadshusets 
alla tre rum (tätast i västra och mellersta rummet) och 
så även på gårdsplanen framför bostadshuset där man 
verkar ha slängt ut allehanda hushållsskräp, samt vid 
den västra gaveln (fig. 15). Ladulängans södra del dä
remot uppvisade inte alls jämförbar mängd keramik, 
så i detta avseende är det svårt att hävda att det södra 
gavelrummet har hyst ett separat hushåll där man til
lagat sin egen mat. Snarare visar avsaknaden av en 
större mängd keramik här att tillagningen och bered
ningen av mat på gården skedde i bostadshuset. Förtä
ring av mat har däremot försiggått även i detta lite 
avsides belägna rum, vilket djurbenen visade.

Sammanfattningsvis visade bebyggelselämningarna 
och fyndmaterialet att bostadshusets västra och meller
sta rum användes flitigast. Det var här som de flesta 
fynden låg ackumulerade i olika golvlager. Vid en jäm
förelse av de tre rummen sågs mängden av fynd och 
antal skilda fyndkategorier avta ju längre österut i huset 
rummen låg. Iakttagelsen talar för att bostadshusets 
rum hade olika funktioner. Medan västra rummet ver
kar ha haft karaktären av ett ” genomgångsrum ” som 
varit upplåtet för många skiftande aktiviteter som hus
flit, matförtäring och matberedning, någon form av va
ruutbyte, uppehållsrum och eventuellt gästrum, så har 
det mellersta rummet fungerat för matlagning och mat
beredning, matförtäring, husflit och fritidssysselsätt
ningar med spel. Husets östra rum tedde sig mer slutet 
och privat, möjligen ämnat som sovrum och förrådsut- 
rymme. Vid ladulängans södra gavelrum saknades tex

tilredskap, hästattiraljer, mynt (det mynt som registre
rades på byggnaden tolkades som ett byggnadsoffer) 
och fiskben, och keramikfynden var få. Här har man 
tidvis (t.ex. sommartid) eller permanent nyttjat rummet 
för boende och arbetat med diverse saker, däremot har 
matberedning och matlagning endast skett i en begrän
sad skala. Hur ladulängans övriga rum har fungerat har 
fyndmaterialet inte kunnat ge svar på. Avsaknaden av 
lergolv och fynd har tolkats som tecken på att de an
vändes som fähus och stall. Av den stora gårdsplanen 
utnyttjades mest den norra delen längs med bostadshu
set, samt området väster och söder om ladulängans 
södra gavelrum.

Perioden kan tolkas som en blomstringstid för den 
undersökta gården. Enligt den osteologiska genom
gången slaktades och förtärdes en hög andel ungdjur på 
gården och av sädesslagen dominerade vetet helt klart. 
Fortfarande är det en öppen fråga om gården endast 
producerade vetet för avyttring eller om gårdsbefolk
ningen också konsumerade en del av veteproduktionen. 
Avsaknaden av agn- och tröskrester på gården talade 
för att man fortsättningsvis tröskade på annan plats i 
byn. I det sammanhanget kan man tycka det vara obe
fogat att föra tröskat vete till gården om man ändå 
skulle avyttra det, exempelvis till jordägaren, vilket ta
lar för att man verkligen konsumerade vete på gården. 
Man har varit välutrustad på gården även på andra 
sätt, med tillgång till färdigproducerade hantverkspro
dukter som t.ex. kammar, spelpjäser, skor, bronssöljor 
och nålar. Detta är föremål som vi inte har belägg för 
att man framställde på gården, men som i mångt och 
mycket påminner om massproducerade varor från 
hantverkare i Lund. Det finns också bevis för att man 
kommit över importerade, icke lokala bergarter till bry- 
nen och malstenar (Kresten 1996). Ett annat tecken på 
välstånd är att det fanns många slängda järnföremål 
som spik, verktyg, beslag etc. i lagren, som man uppen
barligen har låtit bli att plocka upp för att återanvända.

De många mynten i bostadshuset, särskilt i dess 
västra rum, vittnade också om att pengatransaktio- 
ner skedde på gården. Jag har antytt i en tidigare text 
(Schmidt Sabo 1998, s. 102) att det är möjligt att 
gården producerade textilier för avsalu som en bi-
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Period 5

• 4-7

8 10 Meter

Fig. 14. Spridningsbild av personrelatera.de fynd (kam, kamtand, långtandskam, längtandskamtand, knapp, remände- 
beslag, sölja, torne, pärla och skodetaljer) från period 5, ca 1250-1475, baserad på antal fyndposter.
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Period 5 
. 1-15
• 16-40
• 41-81
• 82-140
• 141-245

10 meter

Fig. 15. Fyndspridningsbild av keramikskärvor (kärl, kanna och krus) från 
period 5, ca 1250-1475, baserad på vikt i gram.
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syssla, vilket kan ha föranlett mynten. Textilredska
pen är nämligen den enda föremålsgrupp som har 
kunnat urskiljas i fyndmaterialet som tänkbart ex
empel på ickeagrar produktion på gården. Det osteo
logiska materialet ger också stöd för en ökad andel 
får på gården. Gårdens materiella ”överskott” ver
kar delvis ha investerats i de generöst tilltagna bygg
naderna (reparationer efter bränder och underhåll), 
men även i en konsumtion som renderat det ”över
flöd” av fynd som påträffats. Materialet visar också 
att kontakterna och utbytet med Lund varit flitiga. 
Under denna period finns också Malmö stad som al
ternativ till Lund, men Malmö låg dubbelt så långt 
från Kyrkheddinge som Lund, och materialet ger 
inga säkra indikationer på kontakter. Däremot finns 
saltvattenfiskar företrädda i fiskbensmaterialet ända 
sedan den tidigaste bebyggelseperioden, vilka troli
gen har transporterats från Öresundskusten.

Med facit i hand kan man fastslå att de organisa
toriska förändringarna som genomfördes vid sekel
skiftet vid 1100-talets slut till (dvs. mellan period 4 
och 5), och som bl.a. gav upphov till den gårdsstruk
tur (tomtstorlek, byggnadernas rumsliga utbredning) 
som än mer befästes under period 5, var av godo för 
gårdens invånare. Man bekräftade ett visst mönster, 
vidmakthöll det och upprepade det under många ge
nerationer. Flera tecken visar att invånarna har erfa
rit en friare ställning gentemot markägarna, eftersom 
möjligheterna till egna val och egen ekonomisk för
tjänst verkar ha ökat, och därmed också handlings
förmågan. Den välmående bilden av gården skulle 
kunna appliceras på hela byn och kanske hela sock
nen eftersom man på 1400-talet satsade kapital och 
byggde ut koret i Kyrkheddinge kyrka, slog valv och 
antagligen också byggde till ett vapenhus (Anshelm 
1947, s. 590).

Tidsperiod 6, ca 1475-1600

Bebyggelselämningarna från perioden låg mycket yt
ligt och hade blivit utsatta för modern jordbruks- 
verksamhet, varför jämförelser med bebyggelsen 
från tidigare perioder inte kan ge riktig rättvisa åt

gården. Utifrån en bedömning av det arkeologiska 
materialet måste perioden ändå klassas som en reg- 
ressionsperiod. På många håll, både i städer och på 
landsbygden, kan man märka en nedgång i bebyggel
se och produktion under perioden ca 1350 till 1450 
till följd av den senmedeltida agrarkrisen, digerdö
den, oroligheter och en allmän konjunktursvacka (se 
t.ex. Augustsson 1989, s. 109). Men skiftande förut
sättningar har medfört att olika regioner och trakter 
har påverkats i varierande grad. Gården under förra 
perioden verkar ju inte ha blivit drabbad av någon 
agrarkris, däremot kan nedgången under denna peri
od (6) vara följderna av krisen som inte förrän nu 
fick verkningar i byn.

Tomtgränserna i norr och söder var kvar men 
gårdsstrukturen från de senast föregående två perio
derna var bruten (fig. 16). Gården bestod nu endast 
av ett bostadshus i nordsydlig riktning, uppdelad på 
två rumsenheter varav den längst i söder med en ugn. 
Från ett stort bostadshus med tre rum och med extra 
yta i en ladubyggnad för ett tillfälligt eller permanent 
boende, reducerades bostadsytan nu radikalt till att 
omfatta endast två rum. Någon annan byggnad som

* Härd/eldstad 
O Brunn 
^ Ränna/grop

Fig. 16. Bebyggelsen under tidsperiod 6, ca 1475-1600.
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kan ha hört till gården under perioden (ladubygg- 
nad) påträffades inte, en brunn låg däremot norr om 
bostadshuset. Fyndmaterialet var skralt, alldagligt 
och lämpade sig inte för att göra fyndspridningsana- 
lyser på. Det osteologiska materialet pekade åt att 
konsumtionen av får och svin hade ökat på bekost
nad av nötdjuren, som i högre grad kan ha avyttrats 
t.ex. till städerna Lund och Malmö. Makromateria- 
let visade på odling av lin, råg och rovor.

Det är möjligt att den undersökta gården under 
senmedeltid kom att inordnas under en mindre huvud
gård, som i skriftliga källor på 1400-talet omtalas som 
”Heddinge gaard", tillhörig Tommarps kloster på Ös
terlen. Att Heddinge gaard troligtvis fungerade som 
en huvudgård talar marknamnet ”Ladugårdslandet” 
för, som finns markerat i den södra delen av bymarken 
på 1805 års karta (fig. 18). Kyrkliga egendomar som 
hade funktionen av en huvudgård omtalades ofta som 
en ”Ladugård” (Erikson 1996, s. lOf) och de senme
deltida huvudgårdarna låg också ofta i avsides lägen i 
förhållande till byarnas övriga bebyggelser (Hansson 
2001, s. 46).

Tidsperiod 7, ca 1600-1800

Gårdens sista bebyggelse, av vilken det endast fanns 
sporadiska rester, var hårt plöjd och skadad. Ändå 
kan man i materialet ana en viss återhämtning. Detta 
märks i att gården nu bestod av två långa byggnader 
som var sammanbyggda i vinkel. Strukturen påminde 
om gården under perioderna 4 och 5 (fig. 17), med 
skillnaden att bostadshuset låg i nordsydlig riktning 
(som i period 6) och en ladubyggnad i östväst. I väster 
fanns en stor gödselgrop och på gårdsplanen en stor 
brunn. Gården motsvarade bebyggelsen på gård nr 1 
såsom den ter sig på skifteskartan från 1805. Där ser 
man att gården vid denna tid hade sina marker sprid
da över hela byterritoriet och att andelen åker i stort 
sett var likartad för de flesta gårdarna i byn, förutom 
för gård nr 5 som hade avsevärt mycket större åkera
real (de sentillkomna gatuhusen undantagna).

Fyndmaterialet gav inga möjligheter till några vi
dare analyser eftersom det var så fragmentariskt.

Från perioden är det snarare de kamerala källorna 
som ger information om gårdarna i byn. De omtalar 
att kyrkan under loppet av 1500- och 1600-talet utö
kade sitt jordinnehav i Kyrkheddinge. Från 1662 års 
jordebok vet vi att byn bestod av tolv gårdar av olika 
storlek. Fem av gårdarna angavs som öde eller förar- 
made. I decimantjordeboken från 1651 finns sex 
bönder och två fæstegårdar upptagna på kyrkojord, 
samt en bonde och tre fæstar på kronojord. Till vil
ken marktyp gård nr 1 hörde förtäljer inte källorna. 
Däremot vet vi från kommentarerna till skifteskar
tan att gården 1805 tillhörde kronan och var rusthåll 
vid Sallerups Compagnie och beboddes av Jöns 
Bengtsson. För övrigt hörde gårdarna nr 2-9 till sam
ma Compagnie, medan gård nr 5 var akademihem
man tillhörande Lunds universitet. Gård nr 14 var 
prästebol och gårdarna nr 10-13 saknade markande
lar.

I mångt och mycket motsvarade den undersökta 
gården en utveckling som stämmer bra överens med 
andra skånska byar rent generellt. Exempelvis är det 
vanligt att en vikingatida kultursfär präglar bebyg
gelsen i byarna under de tidigaste perioderna, att be-

* Härd/eldstad 
O Brunn 
^ Ränna/grop

Fig. 17. Bebyggelsen under tidsperiod 7, ca 1600-1800.
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byggeisen omorganiseras från parallellt ställda hus 
till en L- eller U-formad gårdsstruktur och att den 
nya rumsliga gårdsorganisationen framträder samti
digt med att tydliga tomtavgränsningar börjar före
komma. Tidpunkten för när de nämnda förändring
arna infinner sig i byarna är dock spridda inom en 
hundraårsperiod, från 1100-talets mitt till ca 1250 
(se t.ex. Larsson 1995, Löfgren 1993, Pettersson 
1996, Söderberg 1997, Tesch 1996). Det omfångsri
ka arkeologiska fyndmaterialet som präglade period 
5 i Kyrkheddinge, dvs. 1250-1475, får anses som 
unikt. Unikt är det i bemärkelsen att det finns få lika 
välbevarade och intensivundersökta medeltida går
dar som gett ett så rikt fyndmaterial. Det är därför 
svårt att jämföra perioden med gårdar i andra byar. 
Under senmedeltid och nyare tid verkar gården däre
mot åter kunna passas in i den gängse bilden av en 
regressionsperiod följt av en återhämtning.

Kyrkheddinge by och dess landskap
Kyrkheddinge ligger idag i ett typiskt fullåkersland- 
skap, med stora uppodlade åkerarealer. Man skulle 
kunna definiera byn som representativ för en slättby 
i ett attraktivt område, som allt sedan förhistorisk tid 
kan karakteriseras som en centralbygd. Byns bebyg
gelse låg under medeltiden väl samlad, närmast som 
en rad följandes Höje ås sträckning i nordsydlig rikt
ning och med kyrkan i centrum. Vid byn möttes två 
färdvägar, en östvästlig mellan Malmö och Dalby 
och en mer nordsydlig som förband byn med Lund i 
norr och Genarp och Ystad i sydost. Byns strategiska 
och ideala läge förstärktes vidare av Höje å, öster om 
bebyggelsen, som tidvis kan ha nyttjats som trans
portväg (se kartan på volymens första ark). Ån har 
även fungerat som en gräns mellan Torna och Bara 
härader. I alla händelser har ån försett byborna med 
sötvatten och fisk. En bro ledde över ån och här har 
kvinnorna av hävd haft sin tvättbrygga. Till närmas
te stad, Lund, var det endast 8 km, till Dalby 5 km 
och till Malmö och kusten ca en och en halv mil.

Det är högst sannolikt att en järnåldersbebyggelse 
funnits inom det område som sedan svunnen tid kal

lats ”Heddinge” och som beboddes av ”heddingar” 
(se Pettersson, denna volym). Järnåldersbosättningen 
kan ha varit spridd inom ”resursområdet” Heddinge 
(uppskattat till en storlek av 2x4 km), eller varit sam
lad i områdets centrala del, exempelvis vid platsen 
för byn Mellanheddinge som i äldre tider kallades 
Kudheddinge av Kodd-, syftande på en eller flera 
mindre höjder inom byområdet, alternativt Korn- 
heddinge möjligen härlett ur Kvarn-, där stora area
ler uppvisar mycket höga fosfatvärden (se fig. 3 i Pet
tersson, denna volym). Här finns också namnet Lun
den knutet till två av de större gårdarna i byn 
(Hallberg 1991, s. 190), vilket kan syfta på en religi
ös kult- och samlingsplats från järnåldern (Wittrock 
2001). Under loppet av den sena vikingatiden samla
des bebyggelsen till tre koncentrationer, nämligen 
byplatserna Kyrkheddinge, Mellanheddinge och 
Mossheddinge. Efterledet -beddinge i alla tre by
namnen talar för att byarna har tillkommit vid sam
ma tid och att namnen kan härledas till ett och sam
ma traktnamn (Sundberg, denna volym). Kyrkhed
dinge kom länge att enbart kallas Heddinge, även 
sedan byn fått kyrka och blivit sockencentrum.

Heddingeområdet kan under vikingatiden ha ut
gjort en större familjs eller släkts samlade jordinne
hav. En ökad befolkningstillväxt under århundrade
na före 1000-talet medförde ett befolkningstryck 
som fodrade en effektivare agrar produktion och 
krav på en tydligare ”territorialisering” av resursom
rådet. Detta krävde beslut och handlingar som fick 
till följd att steg togs mot en ny rumslig gruppering 
av bebyggelsen (Myrdal 1999, s. 29). Den nya orga
nisationen kan ha varit medlet men också målet att, 
som ett led i en medveten strategi, skapa en ny social 
och rumslig organisation, som på sikt bättre skulle 
möta kraven på överlevnad. En av de viktigaste skä
len till omläggningen av bebyggelsen under yngre 
järnålder i det skånska materialet, är enligt Johan 
Callmer en övergång till ett nytt markutnyttjande 
där medlet att nå större produktion och ett bättre 
bete skedde genom ett växelbruk med flera vångar 
(Callmer 1986, s. 204). Det är allmänt känt att peri
oden 1000-1300 präglas av en jordbruksexpansion.
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Det är den tid som Janken Myrdal omtalar som det 
första språnget för förbättrad jordbruksproduktion 
under historisk tid, då flera effektivare redskap inför
des, samtidigt som det skedde omfattande nyodling
ar (Myrdal 1996, s. 15f, 104).

De rumsliga åtgärderna som vidtogs vid bybild
ningen både separerade människorna (i olika byar) 
men verkade också sammanförande på respektive by
plats. Det är högst sannolikt att de ledande skikten av 
”heddingarna” även fortsättningsvis utgjorde de ton
givande på de nya byplatserna och att det var de som 
iscensatte omorganiseringen. I alla tre byarna finns 
nämligen indikationer på att en enhet varit större och/ 
eller innehaft en speciell status. I Kyrkheddinge finns 
storgården nr 5 och kvinnan ”Etta di Heddingi” som 
under 1100-talet donerade egendom till domkyrkan i 
Lund, samt ett brett västtorn i stenkyrkan vilket bru
kar anses som tecken på närvaro av ett världsligt fräl
se. I Kornheddinge finns en kvarn knuten till en av 
gårdarna och i Mossheddinge fanns under tidig med
eltid en riddare ”av börd” (se Petterson och Sundberg, 
denna volym). Det senvikingatida landskapet, domi
nerat av storgårdar är en bild som är framträdande i 
de centrala jordbruksbygderna och Skåne utgör inget 
undantag (Hansson 2001, s. 70).

Man kan se den medeltida bybildningen som ett ex
empel på den omstrukturering av det lokala ”herraväl
det” som skedde under 900- och 1000-talet i stora delar 
av Västeuropa. Från en extern tillägnelse genom plund
ringar, vändes utövandet av herraväldet inåt via ett feo
dalt strukturerat samhälle där herraväldet över männis
kor och jord kombinerades (Anglert 1995, s. 99). En 
sammanflyttning kan ha haft syftet att skapa en om
läggning av jordbruket från ett extensivt utnyttjande till 
ett allt mer intensivt brukande där samarbetet mellan 
flera gårdar och många människor har varit eftersträ
vansvärt. Det är inte klargjort om man gick från ett 
kollektivt brukande under yngre järnålder, mot ett indi
viduellt bruk under medeltid, eller tvärtom, från ett in
dividuellt bruk mot alltmer kollektiva former. Beskriv
ningen av byars allt mer tilltagande inre organisation, 
med vidgat samarbete gårdarna emellan, verkar i alla 
fall vara ett drag som kulturgeografer gärna tilldelar

byarna (Windelhed 1995, s. 79, 85). Djurhållningen 
har redan på ett tidigt stadium skett under kollektiva 
former. I Kyrkheddinge by fanns ett större område väs
ter om bebyggelsen på skifteskartan från 1805, avsatt 
för en betesallmänning med ”vanningar” för djuren. 
Detta område kan sedan lång tid tillbaka ha fungerat 
som byns samfälliga betesmark.

När det gäller analyser av äldre markägande och 
nyttj andeformer av åker och äng, kan kartmaterialet 
från Kyrkheddinge svårligen användas eftersom en
dast två 1800-talskartor återstår. Ett tydligt spår av 
ett äldre ägandemönster visar dock att det i byn har 
funnits en större gårdsenhet (gård nr 5), att denna 
gård har legat i den södra delen av byn i anslutning 
till äldre toftmarker (Ättetoften och Sönergårds- 
toften) och att den har haft större möjligheter att ge
nom tiden hålla ihop sitt jordägande i stora samman
hängande ytor (fig. 18). Övriga gårdar har varit mer 
jämnstora, förutom ett fåtal mindre gårdar som an
lagts sent i samband med nyare ägodelning (se Pet
tersson, denna volym). Byn kan ha genomgått flera 
mark- och tomtregleringar, från ett jordbruk under
ställt en senvikingatida huvudgård med stordrift, till 
ett open-field-system där byns gårdar gemensamt 
brukade jorden och hade andelar i skörden, vidare 
till ett tegskiftat system där specifika markstycken 
(tegar) i vångarna fördelades på enskilda gårdar i 
proportionalitet till deras storlekar (Nordberg 1997, 
s. 176).

Den sociala organisationen har i samma takt ge
nomgått olika stadier från förslagsvis ett huvud- 
gårdssystem där de flesta lantbrukarna i byn varit 
underställda den markägande sociala eliten i ett 
komplicerat förhållande av tjänste- och varuutbyte. 
En del kan ha varit trälar som under loppet av äldre 
medeltid frigivits, för att sedan mer och mer inlem
mas i ett landbosystem, där lantbrukarna på gårdar
na intog en friare social ställning gentemot markä
garna, men där de hade skyldighet att betala tribut 
för markutnyttjandet i form av avrad, likt ett arrende 
(Berg 2000, s. 164). Tegskiftet innebar ett rationella
re och på längre sikt stabilare jordbruk än en huvud- 
gårdsdrift, eftersom tegbruket förlängde skördesä-
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songen och verkade även som en riskspridning mot 
dåliga skördar eftersom en gårds åkertegar var för
lagda på olika marktyper inom byns område (Tho- 
masson & Olsson 2000). Tegskiftet verkade också 
sammanlänkande socialt eftersom brukarna blev fas
tare knutna till en gemensam beslutsprocess inom 
byalaget och blev ansvariga inför varandra.

Den markägande gruppen som fanns i Kyrkhed- 
dinge vid medeltidens början överförde genom dona
tion delar av sin mark till kyrkan. Ettas donation till 
domkyrkan på 1100-talet utgjorde grundplåten för 
kyrkans markinnehav och inflytande i byn som med 
tiden kom att öka. Den storgård som vi har indika
tioner för i byn under äldre medeltid, började senast 
på 1100-talet splittras upp på flera markägare. Ettas 
donation kan ha utgjort en tiondel av den stora går
dens markinnehav. Det var en så stor del som en en
skild markinnehavare hade rätt att avyttra utan att 
behöva tillfråga den övriga släkten. Var släkten över
ens om donationen, eller om det inte fanns någon 
kvar i livet, kunde även större delar av ett gods done
ras eller avyttras. Marken hade blivit handelsvara 
och kunde säljas, doneras, bytas och delas upp. Kyr
kan var en av de drivande för denna utveckling (Myr
dal 1996, s. 103). Dessa åtgärder gjordes ofta strate
giskt som ett led i att tillskansa sig privilegier och 
rättigheter, att alliera sig med andra betydelsefulla 
familjer, kyrkan eller kungamakten och att samla 
jordinnehavet i nya konstellationer. Från tiden då de

Fig. 18. Kyrkbeddinge by med gårdarnas lägen före ut
skiftningen, toftmarkerna, vångagränserna, de viktigare 
marknamnen, kyrka med kyrkogård, vattendrag och vä
gar. Som underlag har använts kartor från 1802-1804 
och 180S jämte de anteckningar som lantmätaren förde i 
samband med uppmätningen. Undersökningsområdet 
låg på platsen för gård nr 1 som i samband med enskiftet 
flyttades ut från byn.

tidigaste kamerala källorna om Kyrkbeddinge dyker 
upp på 1500-talet, vet vi att byn inte hade en enda 
självägande bonde, alla var landbor som betalade 
räntor till en markägare, eller till en arrendator som i 
sin tur hade lejt gården (Sundberg, denna volym).

Även om vi inte vet hur stor Ettas donationen var, 
kan vi med säkerhet säga att den inte berörde hela 
storgårdens innehav. Det finns tecken för att ett 
världsligt inflytande fanns kvar i byn då stenkyrkan 
uppfördes med sitt breda västtorn under senare delen 
av 1100-talet, eftersom breda västtorn allmänt anses 
vara en stark indikator för ett lokalt frälse (Anglert 
1996, s. 13 och 64). En välbevarad romansk grav
sten, en lockhäll, med ett reliefmotiv av Trydemästa- 
ren eller Majestatis verkstad (verksam 1151-1185) 
som finns bevarad i kyrkan, vittnar även den om en 
lokal frälsenärvaro med möjligheter att manifestera 
sig i byn (Wallin 1947, s. 759). Donationen kan ha 
berört det stycke mark söder om gård nr 5 som på 
det äldre kartmaterialet benämns som ”Ladugårds
landet” och det är troligt att det är detta område som 
åsyftas på 1400-talet som ”Heddinge gaard”, tillhö
rande Tommarps kloster (se fig. 18). Detta kloster 
grundades av Lunds ärkebiskop Eskil (1137-1178) 
så kopplingen till domkyrkan har funnits från första 
början (Wahlöö 1990). Från 1500-talet finns en källa 
som omtalar en stenbro över Höjeå längs vägen mot 
Dalby, och på anteckningar till 1802 års karta nämns 
ett markstycke med namnet ”Stenbrostycket”, lig
gandes i byns södra del intill vägen över Fjälabäcken. 
Marknamnet kan tas som indikation för existensen 
för en stenbro. Båda stenbroarna kan ha uppförts på 
1500-talet, troligen på initiativ av den största gården 
och den kyrkliga huvudgården i byns södra del, till
hörande Tommarps kloster.

Den skisserade utvecklingen ovan är ett mönster 
som känns igen på många håll i Danmark och i 
Sverige. Sett i ett större perspektiv kan Kyrkbeddinge 
bys utveckling väl passas in i ett etablerat synsätt av 
hur den lokala markägande eliten formade organisa
tionen av det medeltida bylandskapet och sålunda 
även deltog i den sociala samhällsomdaningen (Berg 
2000, s. 164, Hansson 2001, s. 70, Myrdal 1999).

79



ATT ”ÄGA RUM”- ELLER VEM BEHÖVER EN BY?

1. Under 1000-talet ligger en storgård i by ns södra del 
(i Åttetoften) som med ett antal underlydande gårdar 
(bl.a. den undersökta) drivs i stordrift. I nära anslutning 
till storgården uppförs en träkyrka (i den avgränsade tof
ten som sedan tillhör prästbolet). I norra delen av byom
rådet finns några självständiga gårdsenheter. Vägnätet 
ser annorlunda ut mot dagens vägar, bl.a. ligger den öst
västliga vägen längre åt söder och gör en krök vid 
”Kroktoften”. Den mesta av åkermarken ligger på ömse 
sidor om den nordsydliga vägen genom byn, medan väs
tra delen av byområdet huvudsakligen används till fälad 
och äng. Det är oklart hur stort byområdet är i detta 
skede.

2. På 1200-talet finns en stenkyrka med kyrkogård pä 
ett centralt läge i byn och utgör sockencentrum för flera 
byar. Intill kyrkan ligger prästgården som tilldelats toft- 
mark från ”Kroktoften”, den har även kvar toftmarken 
som den eventuella träkyrkan kan ha legat på. Storgår
den har flyttat norrut närmare bykärnan och donerat en 
del av sin mark i söder till domkyrkan (Ettas donation). 
Stordriften är sedan en tid tillbaka övergiven för ett sys
tem med landbogårdar. Vägnätet ändras så att en väg
korsning bildas framför kyrkan. En fägata leder ut mot 
fäladen i byns västra del.

mot Lund

mot Dalby

mot (icnarp

mot Lund

mot kusten

mot Dalby

mot Gcnarp

Fig. 19. Hypotetisk modell för Kyrkheddinge bys utveckling från 1000-talet och fram till skiftet på 1800-talets början, 
utifrån studiet av äldre kartmaterial, skriftliga källor och resonemang i texten (jfr. med fig. 18). Observera att denna 
presentation endast är en av flera möjliga tolkningar.
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3. Vid 1500-talets början finns två större gårdar i byn; 
”Ladugården” längst i söder som tillhör Tommarps klos
ter (donationen på 1100-talet till domkyrkan) och gård 
nr 5 som nu har flyttat ut en bit från bykärnan till ”Sön
er går dstoften”. Stenbroar byggs (troligen av de största 
gårdarna) över Höje å och Fjälabäcken (biflödet) i söder. 
Fler och fler gårdar kommer under kyrkans ägo. Möjli
gen skaffar byn redan i detta skede marker på östra si
dan av Höje å (eller senare). För den undersökta gården 
innebär perioden en regression, vilken kan höra samman 
med verkningarna efter den senmedeltida krisen i sam
hället.

4. Reformationen innebär att klostrens jordegendomar 
dras in till staten, men under 1600- och 1700-talen visar 
jordeböcker att merparten av gårdarna i byn fortfarande 
är av kyrklig natur. Storgården doneras av svenska kro
nan till Lunds universitet och blir ett ”akademihem
man”. Vid 1700-talets slut hör de flesta gårdarna i byn 
till Sallerups Compagnie. Mer och mer ängsmark och fä- 
lad blir åker. Vägnätet ändras så att en vägkorsning nu 
bildas öster om kyrkan och vägen mot Malmö flyttas 
norrut så att den skär igenom de äldre tegmarkerna.

m bebyggelse ^ vattendrag — toftgräns / annan gräns 
väg Ä stenbro
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Urbanisering
Nu tänkte jag återknyta till frågan om förhållandet 
mellan landsbygden och staden som jag kort berörde 
i början av denna artikel då jag nämnde de viktiga 
samtida processerna som var avgörande för den 
medeltida bybildningen, nämligen urbaniseringen, 
statsbildningen och kristianiseringen. Urbanisering 
är ett omdiskuterat begrepp som egentligen mest an
vänds för den moderna staden. I samband med pro
jektet ”Den medeltida staden” (Andersson 1980) 
fastställdes vilka kriterier som skulle användas för de 
medeltida städerna i Sverige för att visa att en ort 
höll på att bli urbaniserad. Kriterierna uppdelades i 
tre grupper: funktionella kriterier (en orts förhållan
de till sitt omland, t.ex. att den fungerade som en 
centralort), topografiska kriterier (en tydlig bebyg
gelseplan och förtätning av bebyggelse) och inre rätts- 
ligt-administrativa kriterier (ortens juridiska och ad
ministrativa ställning, strukturella förhållanden). 
Själva begreppet urbanisering definierades inom pro
jektet som den sammanflyttning av människor som 
skedde vid vissa orter med åtföljande bebyggelseför
tätning och framväxt av differentierade verksamhe
ter (Andersson 1990, s. 27). Det är möjligt att om 
medeltidsstadsprojektet hade startats idag, så hade 
kriterierna för urbanisering definierats på ett annat 
sätt. Under 70-talet då stadsgrävningarna var talri
ka, kom diskussionerna om städernas roll att definie
ras mycket utifrån det arkeologiska material som var 
tillgängligt. Större byundersökningar på landsbyg
den hade fram till dess endast förekommit sporadiskt 
och detta förhållande kom att prägla definitionen av 
staden respektive landsbygden, där byarna och land
skapet ofta reducerades till rollen av städernas om
land (Lindeblad 1997, s. 491).

Urbanisering kan ses som en särskild form av so
cial process i ett samhälle, som är frambringad uti
från ett socialt överskott, ett ”surplus”, som koncen
treras till en bestämd plats, ett bestämt rum (Harvey 
1988, s. 196). Att en ackumulering av viktiga kom
ponenter, oumbärliga för en urbanisering; kapital, 
investeringar i den byggda miljön och infrastruktu

ren, social interaktion och mobilitet, fokuseras till 
städerna, betyder att det sociala överskottet koncen
treras dit. När man studerar urbaniserade samhällen 
kan man iaktta att urbaniseringsförloppet har sett 
olika ut och att samhällen är urbaniserade i skilda 
grad, dvs. den sociala produktionen och reproduk
tionen är olika starkt fokuserad till städerna. Ett ex
empel på stark urbanism var det Romerska riket vars 
städer var centrum för makt, privilegier, kultur, han
del och kunskap (Laurence 1996, s. 135 och Harvey 
1988, s. 203). Denna medvetna satsning på urbanise
ring sammanföll, och var ett utslag av det romerska 
samhällets behov av att skapa stabilitet och att re
producera sig (Harvey 1988, s. 226). Regelrätta byar 
fanns inte i detta stadslandskap, däremot stora pro
duktionsenheter för jordbruksprodukter (storgods- 
system/latifundier), ofta knutna till välsituerade fa
miljer med förgreningar i städerna som såg till att 
kanalisera överskottet dit (Helmfrid 2000, s. 12).

Ett exempel på svag urbanisering var norra Öster
sjöområdet under medeltid. Här fanns inga egentliga 
städer förrän under nyare tid och ” stadsfunktioner ” 
har upprätthållits på andra sätt, exempelvis genom 
förvaltningsborgar (Mogren 2000) och via storbyar 
som varit koncentrerade till älvarnas dalgångar 
(Wallerström 1995, s. 13, 56).

I Skåne fanns vid övergången från vikingatid till 
medeltid en antydan till en urbanisering på platserna 
för de tidigmedeltida städerna Lund, Lomma, Hel
singborg och Tommarp. Dessa platser började ur
baniseras kring 1000-talets mitt, men de var vid den
na tid ännu svåra att karakterisera, eftersom tydliga 
urbaniseringskriterier saknades hos dem skriver An
ders Andrén i sin avhandling om urbaniseringen i 
Danmark (Andrén 1985, s. 20, 23).

Om vi ser på staden Lund som ju låg rumsligt när
mast Kyrkheddinge, beskrivs den av Andrén som en 
”förtätad landsbygd” i början av sin tid vid sekelskif
tet 900-1000-tal (ibid., s. 42). Han menar vidare att 
staden som fenomen vid denna tid ännu inte hade 
separerats från landsbygden. Den enda egentliga 
skillnaden mellan staden och landsbygden under den 
tidiga urbaniseringen i Skåne var att staden hade fler
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kyrkor och en tätare bebyggelse (Andersson 1990, 
s. 30 och Andrén 1985, s. 42).

De viktigaste kännetecknen på urbanisering; för
tätning av bebyggelse, ansamling av kapital och 
människor, offentliga rum t.ex. kyrka, torg och ga
tor, uppdelningar av mark/tomtningar, centrala 
funktioner för ett omland, allt detta vill jag hävda 
genomfördes också i byarna. Arkeologiska under
sökningar i byar pekar åt att denna urbanisering, 
denna centrering, påbörjades före det att de första 
städerna i Skåne började formera sig, dvs. redan un
der sen vikingatid (Anglert 1995, s. 26 och se tabell i 
Ersgård & Hållans 1996, s. 61-85 med byundersök
ningar i Skåne där bortåt 50-tal byar har de äldsta 
beläggen i sen vikingatid). Mot bakgrund av detta 
kan man ställa frågan om inte urbaniseringen starta
de från landsbygden. Var det inte så att landsbygdens 
organisation och ”sociala överskott” var en förut
sättning för stadsbildningen? Mycket talar för det. 
En stor bofast befolkning och en befolkningsökning, 
potential för hög produktivitet, ekonomisk tillväxt 
och fungerande kommunikationer är några av de 
viktigaste förutsättningarna för urbanisering (Lau
rence 1996, s. 134). Dessa förutsättningar verkar ha 
funnits på landsbygden i de tidiga byarna.

I det tidiga stadsbildningsskedet verkar det ännu 
inte ha funnits en specifik term för stad. Den term 
som användes mest i skriftliga källor i det tidigme
deltida Danmark var ordet villa. Detta ord brukades 
närmast som ett topografiskt begrepp med grundbe
tydelsen tätbebyggelse/tätort, troligen syftande på by 
(Andersson 1971, s. 76, 85). Tidigast under högme
deltid dyker olika kombinationer upp där ordet villa 
ingår, exempelvis villa forencis (med marknadstorg). 
När orter erhållit privilegier eller blivit biskopssäten 
då benämns de vanligtvis inte längre som villa men 
som civitas (ibid., s. 74). Under den tidiga medeltiden 
fanns inte heller en särskild beteckning på stadsbor. 
De kallades villanus, härlett ur ordet villa. Det är 
först i samband med att de tydliga stadsbenämninga- 
rna dyker upp i källorna som stadsborna får egen ti
tulatur, t.ex. civis (Andersson 1971, s. 68, Andrén 
1985, s. 167, 187).

När man diskuterar det tidiga urbaniseringsske- 
det och bybildningen i Skåne ter sig den strikta upp
delningen mellan stad och land som alltför katego
risk. Kanske ska vi snarare använda begreppen tät & 
gles bebyggelse, istället för begreppen stad & landt 
Precis som Andrén använder ”förtätad landsbygd” 
om den tidiga preurbana staden, kanske vi omvänt 
kan använda ”gles urbanitet” om de tidiga byarna på 
landsbygden (se t.ex. Wienberg 2000, s. 28). Varför 
det? Jo, gör man denna begreppsförskjutning ter sig 
bilden av landskapet genast annorlunda, för det ger 
oss möjligheter att föra in begreppet urbanisering i 
byarna och därmed snarare benämna hela land- 
skapsområden som inbegripna i en urbanisering, inte 
enbart städerna.

Vi vill (idag) kunna skilja staden från landsbyg
den, men det är inte säkert att de tidigmedeltida 
människorna upplevde en så väsensskild olikhet 
mellan staden och byarna på landsbygden. Vid den
na tid var städerna så få att de vanligaste ”tätorter
na” snarare var byarna, där man kan förutsätta att 
det stora flertalet av befolkningen bodde, i alla fall 
om vi befinner oss i slättbygden i Skåne.

Förhållandet mellan stad och land
I vilket förhållande stod då byn till staden och vil
ken betydelse hade staden för landet/byn? Fanns det 
konflikter, motsättningar, beroenden, ett givande 
och tagande? Behövde staden byn eller byn staden? 
Relationen mellan stad och landsbygd har säkert 
skiftat beroende på vilka aktörer som funnits på 
respektive plats. De viktiga aktörerna som fanns i 
byarna, framförallt de större markägarna, agerade 
utifrån sina medel, äganderätten till mark och rå
digheten över de människor som på olika sätt stod i 
en beroendeställning till dem (Widgren 1995, s. 
6ff). En förtätning av bebyggelse och människor på 
de medeltida byplatserna, där den lokala eliten 
hade sin storgård, betydde att den här lätt kunde 
manifestera sin auktoritet. För att stärka sin rådig
het har den genom att alliera sig med andra viktiga 
aktörer försett sig med medel för fortsatt position
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och maktutövning. Storgårdarna har kunnat funge
ra som ”sociala centra” i byarna och innehaft ett 
inflytande på byarnas produktion och distribution 
(Anglert 1995, s. 99, Hansson 2001, s. 46). Som 
grundläggande aktör till bybildningen i Kyrkhed- 
dingeområdet vill jag således peka ut den lokala so
ciala eliten, med kopplingar ner i den yngre järnål
dern, vilken kan ha garanterat hjälp till bybor att 
uppföra nya hus och ersättning för eventuella pro
duktionsbortfall i samband med en omläggning av 
områdets markutnyttjande.

De drivande faktorerna till bybildningen och initi
ativen till en ny social organisation, måste ha upp
trätt samtidigt över stora delar av Skåne. Det som är 
svårt att riktigt greppa är varför denna ”rörelse”, 
denna sociala omorganisation skedde i många regio
ner samtidigt. Kan den lokala elitens agerande sättas 
i samband med den danska kungamaktens allt ivriga
re vilja att manifestera sig i Skåne? En viktig aktör 
för grundläggandet av städer anses allmänt vara 
kungamakten. Före den danska kungamaktens mer 
manifesta närvaro i Skåne, fanns det inga regelrätta 
städer. Det fanns områden där handel och hantverk 
förekom, t.ex. vid köpingeorterna, men dessa platser 
var snarare knutna till den lokala sociala eliten och 
kungamakten agerade där sekundärt (Söderberg 
2000). Dessa områden utvecklas inte heller till stä
der. Kungens agerande i städerna med att inrätta 
myntning, kungsgård, tomtning av stadsområdet och 
upplåta handel och hantverk, kan ses som ett befäs
tande av sin rådighet, ett synliggörande av förmågan 
att agera och att styra över stadsrummet, att fästa 
koncentrationen på städerna. Kungen, som tog på sig 
rollen av att vara kyrkans beskyddare under den tidi
ga medeltiden, såg också till att stödja kyrkobyggan- 
det i städerna (se t.ex. Andersson 1990, s. 29ff).

Den lokala sociala eliten kunde agera både för 
och emot kungen. Genom allianser med kungamak
ten, via ingifte, donationer, gåvor och socialt um
gänge kunde de lokala aktörerna tilldelas och få in
flytelserika roller i städernas administration. På ett 
tidigt stadium kunde de också välja att investera i 
staden, skaffa tomter och bostäder, utverka medel att

agera för handel och hantverk. De kunde även käm
pa mot det regala inflytandet i regionen (Hermanson 
2000, s. Iff). Från landsbygden finns dokumenterat 
omfattande konflikter mellan kungamakten, kyrkan 
och den lokala befolkningen om markområden, sär
skilt allmänningar, skogar och fiskevatten (Myrdal
1999, s. 176). Parterna kunde vara både allierade 
och fiender och samtidigt ha ömsesidiga utbyten av 
varandra för att därigenom stärka sina respektive 
positioner (Hansson 2001, s. 29).

En aktör som gjorde sig gällande både i städerna 
och i byarna var kyrkan. Kyrkan hade i ett tidigt ske
de svårt att agera självständigt, påtalar historikern 
Fars Hermanson som studerat den politiska kulturen 
i 1100-talets Danmark. Kyrkans företrädare alliera
de sig därför på olika sätt med de maktelement som 
fanns närvarande, dvs. den lokala sociala eliten och 
kungamakten. Dessa i sin tur utnyttjade den kyrkliga 
organisationen för sin maktutövning (Hermanson
2000, s. 12).

Eftersom kyrkor kan ses som ideologiska uttryck 
och behov för den offentliga kulten, kan man som 
Andrén använda kyrkorna som mått på graden, och 
typen av urbanisering (Andrén 1985, s. 19). Vi kan 
räkna med att de flesta kyrkorna på landsbygden, 
liksom i städerna, etablerades under perioden 1050- 
1150 och arkitektoniskt går det inte att skilja städer
nas och landsbygdens kyrkor åt under 1100-talet 
(ibid., s. 38). Staden Fund verkar ha varit organise
rad på ett landsbygdsmåssigt sätt med flera ingående 
socknar där varje socken hade sin kyrka. Detta tros 
höra samman med att städernas kyrkor från början 
var landsbygdskyrkor och därför knutna till en äldre 
ideologisk tradition än själva stadsbildningen. Rätt
skipningen verkar socknarna ha ansvarat för innan 
städerna kom att bilda egna rättskretsar (ibid., s. 43).

Ur kyrkligt hänseende kan man säga att den mas
siva kyrkobyggnationen som genomfördes under 
1000- och 1100-talet, vittnar om att landsbygden in
tog en viktig position som ”arena” för kyrkan. Byn 
var ett viktigt fält för kyrkan att verka i. En otrolig 
byggnadsverksamhet iscensattes då man under 
1100-talets senare hälft lät uppföra de otaliga sten
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kyrkorna i byarna. Studerar man urbaniseringskro- 
nologin för Skåne (i Andersson 1990, s. 36) ser man 
att detta massiva stenkyrkobyggande skedde då stä
dernas antal fortfarande var mycket litet. Vad man 
åstadkom var initialt en kapitalförstöring, då man 
först lät riva eller montera ned ett stort antal träkyr
kor (Adam av Bremen omtalar att antalet kyrkor på 
1000-talet i Skåne var flera hundra, se Anglert 1996, 
s. 59), sedan en satsning på ett nytt offentligt rum för 
den gemensamma religionsutövningen dit många 
viktiga handlingar som hörde till livet och döden lo
kaliserades. Det kapital som satsades på stenkyrkan 
kom till stor del från byborna i socknen via kyrkoti- 
ondet, samt från den eller de familjer som donerade 
större summor och ofta upplät en del av sin mark till 
kyrkobyggnaden och kyrkogården. Genom denna 
satsning befästes kyrkans närvaro alltmer i byarna. I 
samband med att stenkyrkorna uppfördes frigjordes 
också kyrkan till en del från den sociala eliten, som 
ofta var den som initialt låtit uppföra de tidiga träkyr
korna i direkt anslutning till, eller på sina stora tofter 
(Anglert 1995, s. 100,174, Riddersporre 1989).

I Kyrkheddinge antyds detta mönster av att stor
gården i byn, gård nr 5, inom sin toftmark hade ett 
avgränsat markstycke som tillhörde prästbolet nr 14 
(fig. 18). I detta område har inga arkeologiska under
sökningar företagits, men det är inte uteslutet att det 
är just här som en eventuell äldre träkyrka kan ha 
legat. Genom att alliera sig med kyrkan kunde den 
sociala eliten fortsätta att hävda sin position inom 
kulten och det religiösa livet. Traditionen från förhis
torien att integrera det religiösa livet och hålla kulten 
rumsligt närvarande inom storgården kan inte ha 
känts främmande, även om religionen var ny (Her- 
schend 1993, 1997). När sedan stenkyrkan uppför
des kom den att få betydelse för ett större område, 
dvs. socknen, som kunde bestå av flera byar. På 
1200-talet anses socknen ha blivit alltmer definierad 
utifrån en sockenmenighet, mot att tidigare ha grun
dats på tillhörighetsförhållanden till enskilda stor- 
mannasläkten i byarna (Andrén 1985, s. 44).

Det var således stora investeringar som materiali
serades i en byggnad, som inte längre var någon en

skild familjs egendom eller arv, utan tillhörde en by- 
och sockensamfällighet (Anglert 1995, s. 177). Man 
fixerade stora kapital i kyrkan och i en kyrkomiljö 
som även försågs med kyrkogård och prästgård. 
Under 1400-talet utökades också ofta kyrkobyggna
den med ett vapenhus, som även fungerade som sam
lingssal för byting och andra offentliga möten (ibid., 
s. 186). Kyrkoplatsen blev ett offentligt rum där hela 
socknens invånare samlades minst en gång i veckan 
och under loppet av medeltiden ökade kyrkbyarnas 
offentliga miljö alltmer. Vägar förbättrades, broar 
byggdes, eventuellt tillkom vapenhus, en klockare
gård, tiondebod/sockenmagasin och en krog. Längre 
fram i tiden byggdes fattighus, skola, handelsbod och 
stationshus, ofta i kyrkans omedelbara närhet. Ju fler 
verksamheter som etablerades vid kyrkoplatsen, ju 
mer ökade dess betydelse för hela socknen (Berg
ström 1992, s. 35).

En viktig del av den urbana identiteten, det opti
malt offentliga, byggdes alltså upp i byarna. Men vil
ken funktion skulle kyrkorna fylla? Var det i syfte att 
ge byarna en urban karaktär? Man kan se kyrkobyg- 
gandet som en offentlig manifestation och ett gemen- 
samhetsfenomen. Uppförandet av en stenkyrka var 
ett omfattande byggföretag, ofta utdraget under fle
ra decennier som krävde samarbete med många par
ter, vilket bör ha påverkat ortens utveckling positivt. 
Byggmästare och många hantverkare arbetade till
sammans, ofta med lokalt rekryterade grovarbetare, 
som alla behövde förses med förnödenheter och red
skap. Detta skapade underlag för många extra ar
betstillfällen och möjligen även lokala marknader 
knutna till kyrkoplatserna (Dahlbäck 1980, s. 63). 
Kyrkan var en monumental byggnad, och som sådan 
uttryckte den makt, ideologi, identitet och värdering
ar i samhället, vilket offentliga byggnader alltid gör. 
Att uppföra offentliga byggnader stärkte de boendes 
känsla av betydelsefullhet eftersom man samtidigt 
manifesterade att man förmådde genomföra detta 
(Laurence 1996, s. 20). Själva handlingen kan också 
ha varit viktig och ett mål i sig, precis som runstens- 
resning har haft en handlingsbetydelse för resarna av 
runstenar, eller det som brobyggandet har betytt för
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brobyggare (Lönnroth 1982, s. 19). Att vara med om 
att uppföra och bygga en kyrka kan ha uppfattats 
som en religiös handling. I och med kyrkobyggandet 
visade man också att ”Gud bor hos oss”. Det kan ha 
förekommit protester också från bybor (Anglert 
1995, s. 17) för på sikt innebar kyrkans tydliga när
varo i byn att kontrollen av byborna ökade, både 
ideologiskt, socialt och ekonomiskt.

Kyrkbyarna kom att innehålla de kriterier som i 
projektet ”Den medeltida staden” sattes upp som 
tecken på urbanisering i städerna:

Topografiska kriterier - En förtätning av bebyg
gelsen lokaliserades till bykärnorna, offentliga ytor 
upptogs till kyrka, kyrkogård och prästgård och en 
reglerad tomtindelning genomfördes, om inte förr så

vid 1100-talets slut eller kring 1200. Bygränserna var 
inte lika starkt avskiljande från den övriga landsbyg
den som stadsgränserna blev. Byarnas ägogränser 
markerades med stenar och rösen medan själva by
tomten kan ha haft grindar vid infartsvägarna.

Funktionella kriterier - Kyrkbyn kom att inneha 
en central funktion för ett omland dvs. socknen. Kyr
kan blev platsen för religiösa utövningar och guds
tjänster, den blev även samlingsplats för världsliga 
möten t.ex. byting och kungörelser, kyrkogården 
fyllde behovet av en kollektiv begravningsplats, mil
jön kring kyrkan som var en monumentalbyggnad 
ökade byns offentliga och urbana rum. Prästen och 
klockaren var offentliga personer som ofta fick över
ordnade uppgifter i byn och i socknen (förtroende-

Funktioner/aktiviteter Städer Kyrkbyar Byar utan kyrka Ensamgårdar

Centralort X X

Religös samlingsplats X X

Monument/offentlig investering X X

Myntning vissa
Varuutbyte/handel X X ?

Marknadsplats/torg X 0
Tjänster/utskänkning/service X 0 ?

Hantverk för avsalu X 0 0 ?

Begravningar X X

Hospital/helgeandshus X

Kloster X

Förtätning av bebyggelse X X X

Organiserat försvar vissa
Administrativa funktioner X X

Organiserad skatteuppbörd X X ?

Agrar produktion 0 X X X

Djuruppfödning o X X X

X = med säkerhet existerande o = sannolikt existerande ? = oklart

Fig. 20. Uppställning över funktioner i städer, kyrkbyar, byar utan kyrka och ensamgårdar under medeltiden. Obser
vera att det finns kvalitativa skillnader mellan funktionerna i städer och kyrkbyar liksom mellan kyrkbyar och byar 
utan kyrka, vilket inte framgår av figuren. Uppställningen jämställer inte omfattningen av de olika funktionerna utan 
visar endast på förekomst. Det är främst tidig- och högmedeltida förhållanden som återges.
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uppdrag, representation, kontrollfunktion etc.). Varu
utbyten och handel förekom troligen i kyrkbyarna i 
samband med mässgången på helg- och söndagar. 
Kvalitativt går det inte att jämställa (eller ens jämfö
ra) städernas omfattande handelsaktiviteter och 
hantverksproduktion med byarnas, men betydelsen 
av en byhandel har säkert spelat stor roll både för 
byborna och för hela socknen och ska inte förringas i 
sammanhanget.

Rättsligt-administrativa kriterier - Administrati
va uppgifter t.ex. uppbörd av skatter (till kyrka och 
kungamakt) sköttes delvis av sockencentrumen som 
också fungerade som samlingsplatser vid olika kun
görelser etc. Rättskipningen verkar ha varit lokali
serad till socknarna under äldre medeltid och fort
for att vara viktiga instanser för att lösa tvister i 
byarna. Bytingen administrerade byns inre angelä
genheter.

Jämför man de fyra vanligaste typerna av bebyg
gelser under medeltiden i Skåne; kyrkbyar, byar utan 
kyrka, städer och ensamgårdar, och studerar vilka 
funktioner och aktiviteter som förekommit på respek
tive plats, kan man se att kyrkbyar och städer har 
många gemensamma funktioner, medan byar utan 
kyrka mest har likheter med ensamgårdar (se fig. 20). 
Nu går det svårligen att jämställa exempelvis städer
nas handel och hantverk med handel och varuutbyte i 
byarna, och det är heller inte min avsikt. Jag vill en
dast peka på att likartade funktioner har förekommit i 
städer och i kyrkbyar, även om karaktären och om
fattningen har skilt sig dem emellan. På samma sätt 
kan det också ha funnits kvalitativa funktionella skill
nader kyrkbyar emellan och mellan en stad och en 
annan. Uppställningen i fig. 20 berör främst tidig- och 
högmedeltida förhållanden.

Aktörer
Om man återgår till frågan vilka aktörer som figure
rade i byarna respektive i städerna kan man ana att 
den rådande situationen i detta tidiga skede kan ha 
gett upphov till en maktkamp mellan städer och 
byar. Om byarna var viktiga ”arenor” där ett över

skott fanns, kan man förutsätta att den danska kung
amakten hade intressen i denna landsbygd, eftersom 
kungen behövde kanalisera överskott till städerna 
för att kunna dra fördel av det, och få städerna 
(kungens arena) att växa till sig. Samtidigt kan man 
se att den lokala eliten i byarna ofta agerade genom 
att alliera sig med kyrkan via donationer och kyrko- 
byggande. Dessa båda allierade såg tillsammans med 
byborna till att ”överskottet” blev kvar i byarna ge
nom att iscensätta den stora stenkyrkobyggnationen. 
Man kan se detta som ett utslag av en kultur som i 
engelsk forskning beskrivs som ”save-and-prosper”, 
till skillnad från ”spend-and-prosper” (Shama 1987,
s. 322), dvs. att man placerar överskottet i varaktiga 
former. Troligen var det därför som en mer omfat
tande stadsbildning inte kom igång i Skåne förrän 
efter det att stenkyrkorna stod färdiga och byarnas 
överskott kunde kanaliseras mot nya mål.

I en del byar fick kungamakten inflytande, det var 
de byar som fick kungsgårdar (kungalev). Här hade 
kungen troligen lyckats alliera sig med de tongivande 
familjerna och förvärvat mark. Förvärvet kan också 
ha skett via hot eller våld (Olausson 2000, Andrén 
1985). Ett exempel är Dalby som under tidig medel
tid verkar ha bestått av två byar, som försågs med en 
kungsgård, en tidig stenkyrka och som även blev bi
skopssäte vid 1000-talets mitt. Det är svårt att tänka 
sig att man skulle placera en biskop i en vanlig by, 
om man inte samtidigt hade vissa ambitioner med 
platsen. Var Dalby tänkt att bli en stad? Det finns 
exempel på att byar verkligen utvecklades till städer,
t. ex. Vä där kungamakten gjorde sig gällande i en 
redan existerande by (Andersson 1990, s. 32), och 
det finns också exempel på städer som förlorade sin 
stadsstatus och blev byar, t.ex. Lomma (Andrén 
1985, s. 164). Flera tecken pekar på att en makt
kamp utspelade sig i landskapet, där både byar och 
städer var involverade.

Hur ska vi tolka detta? Fanns det en medveten vilja 
hos de lokala markägarna att skapa en urban kultur 
och en stadskaraktär i byarna, och ska vi tolka detta 
som tecken på att det förelåg en maktkamp mellan 
kungamakten och den lokala eliten? Var de olika aktö
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rerna strategiskt medvetna om sina positioner? Fanns 
det ett ”prévoir pour pouvoir”, ett förutseende för att 
kunna handla (sociologen Auguste Comte, 1789-1857) 
dvs. en förståelse och insikt i samtidens politiska situa
tion som möjliggjorde en strategi och en medveten 
handlingsplan från de olika parterna? Den sociala eli
ten i byarna kunde tjäna på att positionera sig i städer
na, finna rum att agera i, få en plats på stadsarenan. De 
starkaste aktörerna verkar också ha varit sammanlän
kade med varandra och haft intressen både i staden och 
på landsbygden.

I uppställningen över investeringar i den byggda mil
jön (fig. 21) har jag valt ut ett antal viktiga företeelser 
och placerat in de aktörer som spelat stor roll i kon
struktionen av de olika investeringarna, dvs. de som 
varit med om att initiera dem. Vem som medverkade till 
och styrde produktionen av den byggda miljön (det so
ciala rummet) har jag däremot inte tagit med i uppställ

ningen eftersom det fodras fördjupade studier för att 
klarlägga detta, och det ligger utanför ramarna för fö
religgande arbete. Man kan då iaktta att den lokala eli
ten ofta agerade ihop med jordbrukarna/landborna, 
medan kombinationen jordbrukare/landbo och kunga
makt inte alls förekommer som samarbetspartners. Det 
är också tydligt att kyrkan inte agerade som enskild 
aktör i någon nämnvärd utsträckning utan tillsammans 
med andra, och endast i undantagsfall med jordbrukar
na. Ser man till de olika aktörernas aktivitetsgrad fram
träder under loppet av medeltiden både kyrkan och 
kungamakten allt flitigare.

Investeringarna som gjordes i den byggda miljön 
ärvdes vidare av kommande generationer, vilket också 
åskådliggörs i tabellen. Beroende på den byggda mil
jöns egenskaper t.ex. dess betydelse och funktion, dess 
storlek, fasthet, kvalitet och föränderlighet, har den 
överlevt och varit i bruk länge.

Företeelser 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Aktörer
Vikingatida centrum A
Köpingeorter OA
Ringborgar A fa
Träkyrkor ABA
Medeltida byar OA
Periodvisa godsbildningar ? ? AB
Städer tå
Tomtningar i städer tå
Skiften/jordreformer Bolskifte Teg/Sol Stor/En A tå
Kungsgårdar/kungalev fa
Biskopsgårdar B tå
Stenkyrkor i städer ABtå
Stenkyrkor i byar OAB
Kloster/helgeandshus B&
Tomtningar i byar OA
Stadsmurar/vallar tå

0 = Jordbrukare/landbor A = Den lokala sociala eliten på landsbygden och i städer ? = Oklart/vet ej

Q = Kyrkan fa = Kungamakt/stat

Fig. 21. Principiell skiss över investeringar i den byggda miljön i Skåne och deras respektive varaktighet. Som aktörer 
har angivits initiativtagarna och de som spelat stor roll i konstruktionen/byggandet av de olika företeelserna.
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Aktörer Byn (Kyrkheddinge) Staden (Lund)

Större lokala mark
ägare/socialt övre skikt

- organiserar byetableringen
- uppför storgård i byn
- omorganiserar jordbruket
- uppför eventuellt en träkyrka på egen toftmark
- omorganiserar storgårdsdriften till ett landbo

system
- låter tillsammans med byborna uppföra stenkyrka, 

bekostar delvis uppförandet, manifesterar sig med 
ett brett västtorn

- donerar en del av sin mark/förmögenhet till dom
kyrkan och stärker därmed kyrkans roll i byn

- "Etta di Heddingi" blir inskriven i domkyrkans 
Necrologium Lundense

- eventuella kontakter med kyrkliga potentater kan 
ha utverkat politiska positioner i staden

- organiserar troligen handel med jordbruks
produkter från storgården/byn till staden

- skaffar eventuellt tomt och bostad (etablerar sig) i 
staden

Jordbrukare/landbor - flyttar till byplatsen, många från början kanske 
slavar/trälar

- är med att omorganisera jordbruket
- producerar jordbruksprodukter och troligen även 

textilier för avsalu
- anordnar och deltar troligen i en byhandel i sam

band med kyrkliga sammankomster i byn
- deltar i fiske i ån, ser till att förse sig med salt

vattenfisk från kusten
- via kyrkotiondet med och bekostar stenkyrkobyg- 

get i byn
- underhåller kyrka genom en fabricafond
- organiserar byting

- skaffar keramik och andra förnödenheter i staden 
(byter/handlar)

- kommer i kontakt med slavisk och engelsk kultur
- framför sannolikt protester mot bl.a. ärkebiskop 

Absalons krav på biskopstionde, liksom andra by
bor

Kungamakten - äger en tid några gårdar i byn
- uppdrar åt byn att organisera skattuppbörd 

(ev. i hela socknen)
- är intresserad av att få kanaliserat byns överskotts- 

produktion till städerna

- grundlägger staden/stadens plats
- ombesörjer tomtningar i staden
- erbjuder handelspersoner och hantverkare skydd i 

staden mot att de betalar en gäld
- bjuder in engelska hantverkare
- uppför kungsgård/residens och initierar myntning
- agerar ihop med kyrkan och låter uppföra (bekos

tar) kyrkor och kloster
- utdelar privilegier
- försöker tygla köpmännen att inte handla med 

landsbygden direkt utan endast via stadens mark
nader

Kyrkan - agerar ihop med de lokala markägarna som ev. lå
ter uppföra träkyrka

- driver in kyrkotiondet från socknens gårdar
- organiserar distributionen av präster till bykyrkorna
- kontrollerar stenkyrkobyggandet
- tar emot och förvaltar donationer mot kyrkliga 

gentjänster, ökar sitt markinnehav
- via prästen i byn utförs mission och religiösa sam

mankomster, har möjligheter att kontrollera bybor
nas moral och etik

- organiserar hela kyrkoverksamheten och särskilt 
ärkesätets administrativa roll både i staden och 
hela landskapet

- konflikter mellan engelska och tyska missionen, 
båda vill etablera sig och driva en aktiv kyrkopolitik

- agerar ihop med kungamakten och stärker därige
nom sin position politiskt, andligt och materiellt

Fig. 22. Vem gör vad i byn och i staden f Olika aktörers förehavanden utifrån exemplet Kyrkheddinge (byn) och Lund 
(staden). Uppställningen tar endast upp ett urval av aktiviteter/förehavanden, utan strikt kronologisk ordning.
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Så vem behövde en by?
Frågan - vem behövde en by? - kan enklast besvaras 
med att - alla behövde byn, eller snarare, alla kunde 
dra fördel av den. De starka aktörerna; kyrkan, den 
markägande eliten och kungamakten, alla var de in
tresserade av en jordbruksproducerande landsbygd, 
om det så gällde att få tillgång till jordbruksprodukte
rna eller att få del i avkastningen i form av skatter och 
intäkter. Det är inte min sak att här försvara byn eller 
framställa den som ett ideal, men som organisations
form slog den onekligen igenom i Skåne på bred front. 
Man kan undra hur ett alternativ till byarna skulle ha 
sett ut? Kan vi föreställa oss ett Skåne utan byar?

De topografiska förutsättningarna i landskapet 
verkade positivt på en bybildningsprocess eftersom 
jordmånen och klimatet möjliggjorde försörjning av 
stora grupper människor. Ändå kan inte de faktorerna 
ensamt ses som determinerande för en bybildning. 
Från norskt håll finns iakttagelser som visar att trots 
goda topografiska förutsättningar i vissa områden så 
etablerades aldrig några byar, medan på flera platser 
där topografin snarare talade för en ensamgårdsbe
byggelse, visar undersökningar på byliknande bosätt
ningar med bortåt 10-20 gårdar (Lillehammer 2000). 
Landskapet i sig verkade inte per automatik på bebyg
gelsens organisation, det var snarare sociala och poli
tiska faktorer, i samverkan med starka aktörer och 
”seglivade” strukturer, som kom att styra bybild- 
ningsförloppet.

Den markägande eliten i Skåne har i ett tidigt skede 
agerat utifrån sina intressen att upprätthålla sin makt 
alltsedan en aristokrati började framträda under ven
deltid. Den befäste sin position under vikingatid och 
fortfor att via det feodalliknande systemet under med
eltid, behålla sitt inflytande, nu som adel och frälse. 
Starka aktörer på landsbygden hade också intressen i 
städerna och tvärtom. I västra och södra Skåne har vi 
belägg för många flitiga kontaktytor mellan städernas 
invånare och byborna. Aktörerna var ofta samman
länkade liksom deras respektive ”rum”. Jag tänker då 
främst på de större markägarna som kunde ha intres
sen att förmedla varuutbyte mellan staden och trak

tens bönder och som med tiden blev en del av stadens 
borgare, men jag tänker även på bypräster. Vi vet t.ex. 
från skriftliga källor att sockenprästen i Kyrkheddinge 
på 1500-talet bodde inne i staden Lund och bedrev 
handel med nötdjur till bl.a. Nederländerna (Wahlöö 
1990, s. 98).

Kyrkan behövde byn i sin strävan att nå ut till de 
breda folklagren på landsbygden med sitt religiösa 
och ideologiska budskap, men också för att där få fot
fäste hos markägarna. Under loppet av medeltiden 
ökade kyrkans markinnehav drastiskt och de otaliga 
stenkyrkorna i byarna vittnar om kyrkans framgångs
rika roll på landsbygden.

Byborna, dvs. jordbrukarna/landborna, de behövde 
också byn. Inte som ett idealt sätt att leva, men som 
något att höra till och identifiera sig med. Många bybor 
var ursprungligen trälar med mer eller mindre starka 
band till de familjer de tillhörde. Man kan säga att byn 
som livsform och social organisation på sikt innebar att 
de fick en friare ställning, från att initialt ha arbetat som 
slavar på en storgård, utan varken ägorätt eller förfo
ganderätt över mark, blev de landbor och bybor med 
ansvar för en produktionsenhet och förfogande över 
jord (se t.ex. Carelli 2001, s. 67). Bylivet innebar å an
dra sidan mycket gemensamt ansvar och arbete, men i 
gengäld också ett socialt sammanhang. Samtidigt be
tydde det strukturerade livet i byn att kontrollen av och 
makten över den enskilde jordbrukaren ökade, både 
den sociala kontrollen brukarna emellan och kontrol
len från överordnade. Byborna kunde dock agera star
kare tillsammans när det gällde att framföra protester 
och liknande, än som enskilda individer.

Kungen har också haft stora intressen i byarna, som 
markägare, som indrivare av skatter och som adminis
tratör av städerna. Att kanalisera landsbygdens över
skott till städerna har varit en av kungamaktens strate
gier i att stärka sin roll i landskapet. En bybildning och 
en omorganisering av jordbruket mot en effektivare 
produktion var således till gagn för kungamakten (Näs
man & Roesdahl 1993, s. 183).

Man kan också säga att städerna behövde byarna. 
Byarna var en av de viktigaste förutsättningarna för 
en stads överlevnad, grunden för dess existens. Ska
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man hårddra resonemanget kan man säga att staden 
i hög grad blev till genom sin landsbygd, där byarna 
spelade en nyckelroll, både som konkurrenter till stä
derna, men även som drivkrafter i städernas tillväxt. 
Den materiella kulturen i staden och på landsbygden 
var under medeltiden också väldigt likartad. Detta 
gäller särskilt staden Lund och byarna i dess omgiv
ning. Det man förut beskrev som tecken på en medel
tida ”urban kultur” kan idag efter många byunder
sökningar också iakttas i byarna. Innebörden i det 
”urbana” och det ”rurala” verkar inte ha varit kon
stant utan kunde genom olika tider skärpas eller lö
sas upp (Lefebvre 1982, s. 92f).

Utbytet mellan stad och landsbygd har i denna stu
die endast kort berörts, men det finns mycket ny kun
skap att hämta inom detta tema. Förhållandet stad
landsbygd har genomgått flera stadier allteftersom
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Fynd från en by

Alla fynd vi samlade in vid undersökningen i Kyrk- 
heddinge påträffades i byggnadsrester, brunnar eller 
ute på gårdsplanerna. Samtliga fynd kan sägas ha 
tillhört ”ett hem”. Det är hemmet som upprätthåller 
vår vardag, vår identifikation och det är oftast där 
saker får sin betydelse. Fynden behäftas med mening, 
laddas med innebörder och betydelser. Fynden visar 
smak, stil, behov, mentaliteter, värderingar och de 
används i aktiviteter som formar det dagliga livet. 
Det är inte konstigt att vi är intresserade av andras 
saker!

Detta kapitel är ett porträttgalleri, sakernas por
trätt. Här visas en del av de fynd som vi fann från den 
tid då gården upplevde en blomstring, dvs. period 5, 
1250-1475 e.Kr. (två undantag finns bland fyn
den, ett lösfynd och ett fynd från period 4 
dessa anges i figurtexterna). Fynden på bil
derna användes, tappades eller kastades 
för mer än fem hundra år sedan, ändå 
kan många av dem kännas bekanta, ., <

moderna om man så vill. Fynden har hjälpt oss att av
slöja en del av de verksamheter som har ägt rum på 
gården, var de försiggick och var inte. Både närvaro 
och frånvaro av fynd berättar något.

Jämför vi fynden med andra bymaterial kommer 
igenkännandets blick - jodå, det är mycket som är 
likt, även om omfattningen av fyndmaterial kan skif
ta från by till by. Om man ser på samtida stadsma- 
terial finns också många beröringspunkter. Många 
fynd från perioden härstammar med stor sannolikhet 
från Lund, där de förvärvats i utbyte mot tjänster, 
jordbruksvaror eller textilier. Den agrara och den 
urbana materiella kulturen var under medeltiden 

mycket lika varandra i denna del av Skåne, 
- där kontakterna mellan stad och land var 

livaktiga.
■ De flesta föremålen är avbildade i naturlig 

I storlek och de är ordnade tematiskt med uppslag 
som ”Textilhantverk”, ”Hem & hushåll”, ”Kök & 

mat”, ”Personrelaterade fynd” och ”Hästattiraljer”.

Tinbl bein med vacker dekor, användes för att tvinna 
trådar med.
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Handkvarn av granatglimmerskiffer, bögst 
sannolikt importerad från Hyllestad i Nor
ge. Granaterna fungerade som hårda kross
ytor i kontrast till glimmerskiffret som är 
mjukare. Många fragment av handkvarnar 
låg i lagren i bostadshuset och strax utanför 
på gårdsplanen.

Knivar av järn i olika storlekar, de två övers
ta med detaljer i annan metall. Knivarna var 
oumbärliga i det dagliga hushållet, att bere
da mat, tälja och skära med, att användas 
som bestick och för allehanda småbestyr.
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Krok av vridet järn. Högst upp syns bålet (skadat) vari
genom kroken kunde sättas fast vid väggen eller där en 
kätting kunde hängas.

Visp av tunna gre
nar, påträffad i går
dens brunn. Knyt- 
anordningen var 
gjord med en tunn 
rot eller vidja som 
dessvärre gick i bi
tar efter upptag
ningen.

99



FYND FRÅN EN BY

Järnföremål till bus och bent. Här finns beslag till dörrar 
och kistor, tre gångjärnstappar och en ljushållare för 
stöpta talgljus att fästa i väggen eller i en stolpe. Tre 
bultlåsnycklar (se låsmönstren i detalj nedan) ligger sam
lade i mitten och nederst en navare. Detta verktyg har en 
mejselliknande spetsig del och i andra änden en skedborr 
för att göra hål med till trädymlingar.
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Brynen av olika stenarter, väl använda ocb slit
na. De översta fem stenarna härstammar troligen 
från Eidsborg i Norge, där stenbrytning för ex
port har bedrivits alltsedan vikingatiden. Den 
nedersta stenen är en sandsten som kan vara av 
gotländskt ursprung. Observera den mindre ytan 
på det ljusa brynet som har tagits i anspråk för 
nålslipning.
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Nålar av järn, kopparlegering och ben. Arbete med 
skilda garntjocklekar bar krävt olika nåltyper. De fina 
metallnålarna bar använts till tunna lin- och ullgarner, 
medan bennålarna bar fungerat till grova ullgarn, 
exempelvis vid nålbindning.

Sländtrissor av bly och ben, avpassade med sina olika 
tyngder till skilda garner. Flera trissor påträffades i bo
stadshusets västra rum.
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Vävtyngder av bränd lera tillhörande en stående 
vävstol, någon med tumintryck som dekor. Flera 
fragment fanns i eller vid ladulängans södra del.

Linklubba av trä som återfanns i gårdens brunn. 
Dess ena sida var avnött av slag. Efter rötning 
och torkning ska linet bråkas, dvs. skalet på strå
na ska slås loss från de innersta fibrerna och det
ta görs oftast med hjälp av en träklubba. Storle
karna på linklubbor kan skifta, detta exemplar 
får anses som en av de mindre.



"Tinbl bein", ett lösfynd som 
inte kunde knytas till ett be
stämt lager eller nedgrav
ning, men det var så vackert 
dekorerat att det togs med 
här ändå.
”Thimble” på engelska bety
der fingerborg och det var 
detta ord (med annan stav
ning) tillsammans med ordet 
”bein” som var inristat med 
runor på en av de tidigast 
funna föremålen av denna 
typ. Tinbl bein användes vid 
trådtillverkning.

Sisare eller ullsax som läm
pat sig till fårklippning och 
annan beskärning. Fåren 
kunde klippas två gånger om 
året, en gång på våren och 
en gång på hösten. Saxen är 
smidd ur ett enda järnstycke, 
på så sätt kunde den efter
strävade fjädringen erhållas.
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Ull- eller linkamstenar av järn. Tenarna har suttit fast i 
en träplatta med handtag (se rekontruktionerna intillj 
och har använts för att kamma ullen eller linet så att fib
rerna skulle lägga sig åt samma håll. Tenarnas längd va
rierar vilket pekar åt att de representerar flera kammar. 
Karakteristiskt för tenarnas utformning är att de oftast 
har kvadratiska huvudändar medan spetsen är rund, de 
kan också ha en avsmalnande nedre del.
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Keramik från kannor och grytor med skilda dekorer, både 
av äldre och yngre rödgods. De allra flesta skärvor var 
kraftigt fragmenterade. Överst finns exempel på blad- 
fjällsdekor och olika blyglasyrer. Mellan- och nedre raden 
visar exempel på plastisk utsmyckning med linjer som är 
dre jade, intryckta med en rullstämpel och ristade.

Krus av stengods från Siegburg. Detta fragment var en 
av de få större keramikskärvorna.

Hankar från kannor (till höger) av äldre rödgods och en 
av yngre svartgods, den oglaserade nederst till höger. 
Hankarna är skavda och nötta, ändå kan man ana färg
rikedomen på kannorna som ägarna kunde ståta med.
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Snurreben med hål igenom för att träs med snöre och 
snurras på, anses vara leksak för barn. Det har även fö
reslagits att benen kan ha använts som trådrullar, men 
varför då ödsla tid på att borra ett bål rakt igenom?

Tärning och spelpjäs. Tärningen av horn eller be?i med 
nedsänkta punktcirklar är identisk med tärningar från 
Lund och en konisk, svarvad spelpjäs av ben som dessvär
re är skadad i sin övre del. Spelpjäsen kan ha använts på 
ett brädspel med stift på vilka pjäserna träddes vid spel.

Spelbricka av hjorthorn funnen i bostadshuset. Den är 
genomborrad på mitten och ornerad på ovansidan med 
koncentriska cirklar. Undersidan uppvisar slitpolering, 
vilket tyder på att den sidan legat mot ett bräde och att 
brickan flyttats fram och tillbaka åtskilliga gånger.

Järnföremål till häst- och ryttarmundering. Två pikspor
rar, en med kort pik och en med en längre variant (den 
är från period 4) samt en trissporre (själva trissan borta). 
Nederst en hästsko med söm. Överst till höger en arm
borstpil, sedan ett betsel (del av tränsbettet inböjt), en 
järnring och en grov järnsölja till en bred läderrem.
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Kammar av ben. Långtandskammen har ornerats med en streckdekor och försetts med upphängnings- 
hål. Den sammansatta dubbelkammen med raka ändplattor har en enkel utformning med endast en 
rad av bronsnitar på den tvärgående skenan. Två andra skenor (fragment) har dubbla nitrader och en 
är dessutom profilerad med linjer.

Glaspärla (förstorad) av blågrönt glas 
med obehandlad yta, från ett golvlager.

Föremål som har hört till den personliga utstyrseln, tap
pade och ibland trampade till oigenkännlighet; en finger
ring av järn, bronsknappar, remändebeslag, söljor, dräkt
beslag av brons eller kopparbleck och diverse fragment.
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Tidigmedeltida anglo-skandinavisk keramik i Skåne
En studie av keramik från Kyrkheddinge, Önnerup och Lund

Torbjörn Brorsson

Inledning
När man under år 1995 undersökte lämningar efter 
den medeltida byn Kyrkheddinge utanför Lund kom 
keramiken att dominera fyndmaterialet. Keramiken 
användes vid den följande efterbearbetningen främst 
som dateringsunderlag och tecken på kontakter med 
andra regioner. Traditionellt indelas keramiken efter 
olika godstyper, dekorer och mynningsformer. Vid 
bearbetning av medeltida material använder man sig 
även av formen på kannor, hänklarnas och rörskaft
ens utformning, glasyrens typ och färg, etc. På så vis 
kan man skapa en separat kronologi och typologi för 
sitt material och sedan jämföra det med andra samti
da fynd.

När keramiken från Kyrkheddinge bearbetades 
lades stor vikt vid att försöka finna de olika keramik
typernas proveniens. Vid sidan av ett omfattande 
Östersjökeramik-material identifierades bl.a. ett 
mindre antal anglo-skandinaviska skärvor. Kerami
ken jämfördes med material huvudsakligen från 
Lund men även från andra platser i det medeltida 
Danmark. Vad gäller de anglo-skandinaviska kärlen 
tolkades de främst som lokalt framställda i exempel
vis Lund, medan ett kärl ansågs vara importerat 
(Brorsson 1998, s. 109).

Det nu aktuella arbetet fortsätter där det tidigare 
slutade. Syftet är att genom analyser av keramiska 
tunnslip försöka fastställa var den anglo-skandina
viska keramiken producerades. Vidare att diskutera 
vad detta kan ha inneburit för byn Kyrkheddinge och 
staden Lund, eftersom en viktig forskningsuppgift är 
att studera likheter och skillnader mellan den tidig
medeltida byn och staden.

Den tidigmedeltida keramiken från 
Kyrkheddinge
Keramikmaterialet från den arkeologiska undersök
ningen i Kyrkheddinge har en bred daterings-spänn- 
vidd där de äldsta indikationerna kan hänföras till 
neolitikum och de yngsta till början av 1800-talet. 
Huvuddelen av fyndmaterialet framkom i lager och 
anläggningar daterade från början av 1100-talet till 
slutet av 1400-talet. Totalt påträffades 2947 kera
mikskärvor varav knappt hälften kunde hänföras till 
någon av de urskiljbara bebyggelsefaserna inom om
rådet. Den nu aktuella undersökningen berör period 
1 och 2 i den medeltida byns historia. Perioderna kan 
dateras från slutet av 900-talet-1050 respektive
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1050-1100. Det totala antalet keramikskärvor från 
dessa två perioder är 136 skärvor (tab. 1). Utöver 
dem har en stor mängd tidigmedeltida skärvor av 
bl.a. Östersjökeramik och anglo-skandinavisk kera
mik påträffats som inte har kunnat relateras till nå
gon bebyggelse. Detta material uppgår till långt mer 
än de skärvor som är periodbundna.

Material och metod
I Kyrkheddingematerialet förekommer fyra olika ty
per av keramik: 1. AIV-keramik, 2. Östersjökeramik, 
3. anglo-skandinavisk keramik och 4. västeuropeisk 
kugeltopfkeramik. Med AIV-keramik avses ett lokalt 
framställt förhistoriskt kärlgods som har sina rötter i 
vendeltid men som även påträffas i riklig mängd un
der vikingatid och sporadiskt under tidig medeltid. 
Typen definierades ursprungligen av Dagmar Selling 
(1955). Med begreppet Östersjökeramik avses sla
viskt påverkade senvikingatida och tidigmedeltida 
typer (fig. 1). De vikingatida inhemska kärltyperna 
har haft stor betydelse för keramikens utformning 
(Roslund 1992). Det första och hittills enda större 
arbetet över den slaviskpåverkade keramiken i Skan
dinavien publicerades av Selling 1955. Arbetet är en 
milstolpe för den vikingatida och tidigmedeltida ke
ramikforskningen i Sverige. Sellings basmaterial ut
gjordes av keramik från Birka och Mälarområdet. 
Den geografiska skillnaden mellan Mälardalen och 
Skåne samt den forskning som skett efter 1955, gör 
att arbetet till vissa delar bör kompletteras och om
prövas. Det gäller t.ex. dateringen och definitionen 
av begreppet Östersjökeramik, av Selling benämnd 
AIL Selling såg Östersjökeramiken som i huvudsak

en Importprodukt och daterade den från 870 till 
1200 e.Kr. (Selling 1955, s. 226). Idag anses Öster
sjökeramiken uppkomma någon gång under andra 
hälften av 900-talet (Roslund 1992, s. 162). De äldre 
dateringarna i Sellings arbete gäller sannolikt rena 
slaviska keramiktyper.

Den västeuropeiska kugeltopfkeramiken är en ti
digmedeltida typ som påträffas sporadiskt i Skåne. 
Kugeltopfen är sannolikt även den lokalt producerad 
(Brorsson 2000, s. 207). Karakteristiskt för kärlty
pen är den S-formade profilen med rund klotformad 
botten och utåtsvängd mynning (fig. 2). Kugeltopf
keramiken var sannolikt föregångaren till det hög
medeltida yngre svartgodset.

Med anglo-skandinavisk keramik avses inhemsk 
keramik, som är influerad från de brittiska öarna. 
Kärlen kan vara formade och ornerade efter engelska 
förebilder, men sannolikt lokalt producerade i Skåne. 
Vid undersökningar i Lundagård i Lund observera
des att det anglo-skandinaviska keramiken och Öst
ersjökeramiken hade likartade kärlgods. Detta tyder 
på en lokal proveniens (Gardelin m.fl. 1997, s. 157). 
Analyserna som utförts på anglo-skandinavisk kera
mik i Skåne har emellertid visat att kärl av denna typ 
möjligen skulle kunna vara importerade (Vandrup 
Martens 1994, s. 114).

I det analyserade materialet från Kyrkheddinge 
förekommer de engelska kärltyperna Thetford och 
Torksey (fig. 4). Karakteristiskt för den Thetfordin- 
spirerade keramiken är de triangelformade intrycken 
och vulsterna med fingerdekor. Thetfordkeramik 
härstammar ursprungligen från östra England och 
kan dateras från 800-talet till början av 1100-talet 
Även Torkseykeramik har sitt ursprung i östra Eng-

Keramiktyp Period 1 (sent 900tal -1050) Period II (1050-1100) Hela undersökningen

AIV-keramik 3 3 19

Östersjökeramik 27 97 833

Kugeltopf 0 1 5

Anglo-skandinavisk 14 14

Tabell 1. Tabell över den tidigmedeltida keramiken från Kyrkheddinge (antal skärvor). Yngre keramiktyper som tol
kats som senare inblandning har exkluderats i redovisningen.
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Tunnslip 2

Tunnslip 4

Tunnslip 7

Fig. 1. Östersjökeramik från Kyrkheddinge som ingick i analysen. Teckningar Annika Jeppsson.

Tunnslip 6

Fig. 2. Västeuropeisk kugeltopf som ingick i analysen. Teckning Annika Jeppsson.
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Fig. 3. Anglo-skandinavisk keramik av Torksey- och Thetfordtyp som ingick i analysen. Teckningar Annika Jeppsson.
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land och har daterats från 900-talet till och med 
1100-talet (McCarthy & Brooks 1988, s. 153 och 
161). Karakteristiskt för kärltypen är den utåtböjda 
mynningen med fingerintryck på mynningsranden. 
Morfologiskt påminner Torkseykeramik om kugel- 
topfkeramik (fig. 4).

Gemensamt för Östersjökeramiken, kugeltopfke- 
ramiken och den anglo-skandinaviska keramiken är 
att samtliga teknologiskt representerar ett senvi- 
kingatida och tidigmedeltida hantverk. Kärlväggen 
byggdes upp med hjälp av lerrullar som lades ovanpå 
varandra. Dessa fixerades med N-teknik och sedan 
efterformades de på en långsamt roterande skiva, en 
s.k. kavalett. Den förhistoriska AIV-keramiken avvi
ker från de övriga kärltyperna då den endast byggdes 
upp med lerrullar som fixerades med N-teknik och 
formades inte vidare på kavalett.

Grunden i ett arbete med ett keramikmaterial som 
blir föremål för naturvetenskapliga analyser är själva 
registreringen. De få antal skärvor som blir analyse
rade skall vara representativa för det totala materia
let. Med utgångspunkt i frågeställningarna har där-

Fig. 4. Skissteckningar på kärlformerna hos kugeltopf-, 
Torksey- och (nederst) Thetfordkeramiken.

för åtta skärvor från Kyrkheddinge valts ut, fördela
de på tre olika kärltyper. Huvuddelen av tunnslipen 
har utförts på Östersjökeramik och anglo-skandina- 
visk keramik. Tidigare analyser av Östersjökeramik 
har visat att denna typ sannolikt är framställd i Skå
ne och kan därmed ses som en referens för ett in
hemskt tidigmedeltida kärlgods (Brorsson 2000, s. 
207). Den tredje analyserade kärltypen i denna un
dersökning är den västeuropeiska kugeltopfen.

För att utröna kärlgodsens innehåll har petrogra- 
fisk mikroskopering av keramiska tunnslip utförts. 
Tunnslipet hade en tjocklek av 0,03 mm. Denna ana
lysmetod syftade främst till att fastställa lertyp och 
magringsmedel. Observationer som bl.a. maximal 
kornstorlek, accessoriska mineral, glimmer- och 
malminnehåll och föroreningar som t.ex. kalk an
tecknades. Magringstyp och -andel har observerades 
och beräknades. Analysen utfördes i polarisationsmi
kroskop i parallellt och korsat ljus vid förstoringar 
av 25x-1000x. De undersökta tunnslipen har även 
varit föremål för en detaljerad beräkning av korn
storlekens fördelning. Denna analysmetod syftade 
främst till att försöka urskilja olika keramikproduk
tioner i materialet.

Keramiska tunnslip från Kyrkheddinge
Mikroskopering

Mikroskoperingen av tunnslipen från Kyrkheddinge 
resulterade i en indelning i två godsgrupper. Avgö
rande för indelningen var olika ler- och magringsty- 
per (tab. 2).

Godsgrupp 1 bestod av skärvor av Östersjö-, 
Thetford- och Torkseytyp: tunnslip nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 
och 8. Råmaterialet utgjordes av sorterade finleror, 
rika på järnoxid. Lerorna var glimmerhaltiga och 
innehöll malm i varierande mängd. Andelen tillsatt 
sand varierade. Godset i tunnslip nr 5 (Torksey) med 
lägst andel magring, har magrats med 12% sand 
medan godset i tunnslip nr 4 (Östersjö) som har 
högst andel magring, har 20% tillsatt sand. Största 
uppmätta sandkornen i kärlgodsen varierade från
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1 Thetford Lösfynd S F * X * * E.O Zi. X 1 15
2 Östersjö A7107 S F * X * * E.O X 2 14
3 Torksey A7107 S F + X - - E.O X 1.5 15
4 Östersjö A7107 S F + X - * E.O X 1.5 20

5 Torksey A10707 S F + X * * E.O Fl, Zi. X 2.5 12

6 Kugeltopf A33400 0 G + E.O + - E.O X X 1.5
7 Östersjö A33400 S F + X + * E.O Fl. X 2 15
8 Thetford A35935 S F X * X E.O Fl. X 1.5 12

Symboler och förkortningar:
* = Förekomst, + = Riklig förekomst, - = Sparsam förekomst, x = Observerad, O = Osorterad, S = Sorterad, G = Grov, M = Mellan, F = Fin, Acc. = 
Accesoriska, Diat, = Diatoméer, Fl. = Fluorit, Järn.h.a. = Järnoxihydroxidanhopningar, Kalc.Karb. = Kalciumkarbonat, M. = Malm, Natur. = Naturligt, Zi. = 
Zirkon.

Tabell 2. Resultat av petrografisk mikroskopering av keramiska tunnslip från Kyrkheddinge.

1,0 till 2,5 mm. Endast i ett kärlgods, tunnslip nr 8 
(Thetford) observerades kalcium-karbonat. Andelen 
var dock låg och kalken har sannolikt funnits natur
ligt i leran. Kalk ses normalt som en förorening i ke
ramikleror eftersom det kan orsaka sprickbildningar 
under bränningen och vid avsvalningen efter brän
ning.

Godsgrupp 2 bestod av endast ett kärl, av kugel- 
topf-typ: tunnslip nr 6. Kärlgodset bestod av en osor
terad grovlera utan tillsatt magring. Förekomsten av 
malm var riklig, medan glimmerhalten var låg. Störs
ta kornet uppmättes till 1,5 mm.

Kornstorleksfördelning

Tunnslipen indelades med utgångspunkt i kornstor- 
leksfördelningen i ytterligare tre grupper, helt obero
ende av mikroskoperingsanalysen (fig. 5). Det är vik
tigt att uppmärksamma att fördelningarna avser hela 
kärlgodset, vilket innebär att även magringen gett 
utslag i resultatet. Resultatet kan främst användas 
för att urskilja olika verkstäder och delvis även funk-

tionsbestämma kärlen. Det har dock inte varit möj
ligt att i detta material göra proveniensbestämningar.

Grupp A: Grov kornstorleksfördelning.
Endast ett kärl placerades i denna grupp. Det var 
tunnslip nr 6 av kugeltopftyp.

Grupp B: Mellangrov kornstorleksfördelning.
Fyra kärl hade en mellangrov kornstorleksfördel
ning. Det var tunnslip nr 1 och 8 av Thetfordtyp, 
tunnslip nr 5 av Torkseytyp och tunnslip nr 4 av 
Ostersj ökeramik.

Grupp C: Fin kornstorleksfördelning.
Sammanlagt tre kärl placerades i grupp C. Två 
av dessa, tunnslip nr 2 och 7 var av Östersjötyp 
medan det tredje, nr 3 var av Torkseytyp.

Analysresultat

Analyserna av keramiken från Kyrkheddinge visade 
ett homogent material. Med mycket stor sannolikhet 
har samtliga kärl framställts i den närmast omgivan
de regionen. Den inhemska östersjökeramiken i ana-

n8
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Fig. 5. Kornstorleksfördelning av de åtta analyserade skärvorna från Kyrkheddinge. Undersökningen utfördes i Pola
risationsmikroskop och mätningarna skedde digitalt.

lysmaterialet har tillverkats av en sorterad, kvartar 
finlera som magrats med sand. Den anglo-skandina- 
viska keramiken uppvisade samma innehåll. Nord
europeisk keramik har framställts i huvudsak av 
kvartära leror som bildades under istiden. Isen med
förde att det underliggande materialet flyttades och 
blandades med annat material. Det kan därför vara 
förenat med svårigheter att proveniensbestämma 
nordeuropeisk keramik på bas av lertyp. Den engel
ska keramiken framställdes däremot främst av leror, 
som inte varit utsatta för förflyttningar eller sam
manblandningar (Peacock 1967). Den ”äkta” engel
ska keramiken är därmed lättare att proveniensbe
stämma. Kugeltopfskärvan som avvek från det övri
ga materialet var troligen även den lokalt framställd. 
Den grova osorterade leran indikerade snarare en 
annan funktion än de övriga kärlen. Analyser av ku- 
geltopfskärvor från det tidigmedeltida Löddeköpin-

ge och från kv. Apotekaren 4 och kv. Myntet i Lund, 
har även visat att denna kärltyp framställdes av gro
va osorterade leror som inte behövde magras (Brors
son 2000, s. 206, Hulthén 1994, s. 117, muntlig 
kommentar Birgitta Hulthén).

Kugeltopfkeramiken har med stor sannolikt fung
erat som kokkärl. Den grova osorterade leran gjorde 
att kärlgodset klarade spänningar och påfrestningar 
vid upprepade uppvärmningar utan att spricka. Sam
ma grova gods kunde även framställas genom att 
magra en finlera med sand eller krossad bergart. 
Graferna över kornstorleksfördelningarna visar att 
så inte gjorts i det analyserade materialet. Det är 
dock möjligt att också Östersjökeramiken och även 
en del av den anglo-skandinaviska keramiken kan ha 
fungerat som kokkärl. Möjligen var dessa i bruk un
der kortare tider än kugeltopfkeramiken, eller också 
utsattes de för lägre temperaturer.
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I ett försök att finna olika keramikproduktioner i 
materialet sammanfördes värdena av mikroskope
ringen och kornstorleksfördelningen. Resultatet vi
sade att det fanns tre olika typer av keramikproduk
ter i materialet. Kugeltopfkeramiken utgjorde fortfa
rande en separat enhet, medan de skärvor som 
bestod av sorterade finleror kunde indelas i en fin 
och en mellangrov grupp. Denna indelning samman
föll i sin tur med kornstorleksfördelningen. Det fanns 
därmed inom dessa två grupper keramik av både 
Östersjötyp och anglo-skandinavisk typ. En följdfrå
ga var då vem eller vilka som framställde de olika 
kärltyperna och vilket ursprung keramikerna hade. 
Jag återkommer till frågan längre fram i texten.

Anglo-skandinavisk keramik i Östdanmark
Fynden av anglo-skandinavisk keramik i det medelti
da Östdanmark bör inte ses som en isolerad företeelse. 
Det är viktigt att även diskutera de faktorer, som bi
drog till att en ny främmande keramiktyp uppträdde i 
landskapet. Keramiken kan ofta ses som en budbärare 
för främmande kulturer eller för andra grupper av 
människor. Tidigare har främst statusföremål eller 
mera iögonfallande föremål använts som indikationer 
på kontakter. Idag har keramiken fått en alltmer fram
trädande roll och dess betydelse bör inte underskattas. 
Till skillnad från många andra artefakter var kerami
ken något alla hade tillgång till och därför står kera
miken som en symbol för det vardagliga.

De första indikationer på ett anglosachsiskt inslag 
i den östdanska medeltida keramiken framkom vid 
utgrävningar för PK-banken i Lund (Mårtensson 
1976). Det man hade påträffat i lager som daterats 
till mitten av 1000-talet var s.k. tidigmedeltida glase
rad keramik, en keramiktyp som anses ha sitt ur
sprung i Stamford, Lincolnshire i England. Fyndet 
var mycket överraskande eftersom glaserad keramik 
normalt uppträder i södra Skandinavien först i sam
band med det glaserade rödgodsets inträdande i slu
tet av 1100-talet. Den tidigmedeltida keramiken är 
dessutom drejad, vilket är tidigt för både Danmark 
och Sverige. Efter fyndet på PK-bankstomten har ke

ramiktypen påträffats på flera platser i Lund och an
talet skärvor uppgår idag till 146 stycken (Larsson 
2000, tab. 1).

Tidigmedeltida glaserad keramik har även påträf
fats i Lejre utanför Roskilde på Själland i Danmark. 
Petrografiska analyser av tunnslip har utförts på ke
ramiktypen från Lejre och Lund. Med mycket stor 
sannolikhet fastslogs att man både i Lejre och Lund 
framställt drejad glaserad keramik under huvudsak
ligen 1000-talet, och eventuellt hade produktionen 
redan påbörjats under 900-talet (Christensen m.fl. 
1995, s. 67 och 74). Produktionen var mycket kort
varig och pågick troligen endast någon säsong. Det 
skulle sedan dröja mer än 150 år innan glaserad ke
ramik kom att framställas på skandinaviskt område 
igen. Det fåtal skärvor och den begränsade tidsperio
den som keramiken har hänförts till, har bl.a. an
vänts som bevis för att den tidigmedeltida keramiken 
i både Lejre och Lund tillverkades av en och samma 
inflyttade keramiker från Lincolnshire (Larsson 
2000, s. 80f).

I tid sammanfaller den tidigglaserade keramiken 
väl med den skandinaviska perioden i York i England. 
Keramiken från York benämns även för anglo-skandi
navisk keramik, vilket ej direkt skall förväxlas med 
våra kärltyper, utan syftar främst på den skandinavis
ka perioden i staden. Keramiktyperna som påträffats i 
det skandinaviskt påverkade York är bl. a. Torksey, 
Middle Saxon, York ware och tidigglaserat gods. Vid 
en större genomgång av keramik från Coppergate i 
York kunde man bl. a. konstatera att ”äkta” skandi
navisk keramik saknades i York (Mainman 1990, s. 
514). Materialen visar att några av de keramiktyper 
som påträffats York även finns i Lund med omnejd. 
Keramiken pekar åt att det redan under slutet av 900- 
talet och första hälften av 1000-talet fanns tydliga 
kulturella kontakter mellan England och Danmark. 
Detta är inte överraskande med tanke på alla de skrift
liga källor som beskriver relationerna länderna emel
lan under perioden. En sådan är t. ex. den anglosach- 
siska krönikan som bl. a. beskriver hur Sven Tjuge- 
skägg (Tveskägg) och hans här härjar i England i 
början av 1000-talet. År 1004 skall danerna bl.a. ha
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härjat och bränt Norwich för att sedan dra vidare till 
Thetford för att även bränna denna stad (Weibull 
1948, s. 331).

Man kan därmed konstatera att keramiken utgör 
en viktig informationskälla för att kunna förstå och 
tolka förhållandet mellan det medeltida England och 
Danmark. Det är därför intressant att se hur den 
materiella kulturen påverkas och eventuellt föränd
ras i en historiskt omtumlande tid.

Parallellt med eller kort efter den glaserade kera
mikens försvinnande börjar de oglaserade engelskpå- 
verkade formerna så småningom att uppträda i det 
tidigmedeltida Danmark. Utöver fynd i Kyrkhed- 
dinge och på fyra lokaler i Lund har anglo-skandina- 
visk keramik även påträffats i Oxie utanför Malmö 
(MHNnr: 4550), i Önnerup utanför Lund och i Vi
borg på Jylland i Danmark (Brorsson 1998, s. 109, 
Krongaard Kristensen 1982, fig. 4, muntlig kom
mentar Claes Pettersson). Lyndet av vad som tolka
des som importerad Torkseykeramik från utgräv
ningar vid kv. Apotekaren 4 i Lund, bör genom den
na utökade analys av anglo-skandinavisk keramik på 
nytt diskuteras. Skärvan har till skillnad från materi
alet från Kyrkheddinge ett kärlgods som magrats 
med krossad bergart. Denna magringsmetod är i och 
för sig främst förknippad med förhistorisk keramik, 
men uppträder ofta i bl.a. tidigmedeltida Östersjöke- 
ramik (Brorsson 2000, tab. 2). Analyser av anglo- 
skandinavisk Torskeykeramik från kv. Myntet i 
Lund visade dock att detta kärl också sannolikt 
framställts lokalt i Lund. Liksom Kyrkheddingema- 
terialet hade keramikern magrat en sorterad finlera 
med sand (muntlig kommentar Birgitta Hulthén). 
Analyserna av de anglo-skandinaviska skärvorna 
från Lund visar snarare att kärlen framställts av oli
ka keramiker eller olika verkstäder inom Lundaom- 
rådet, än på att de skulle vara importerade.

Dateringen av den lokalt tillverkade anglo-skan
dinaviska keramiken i Danmark är något osäker, 
men det är troligt att den framställdes under en kort 
period, möjligen under första hälften av 1000-talet. 
Till skillnad från det tidigglaserade godset är inte den 
anglo-skandinaviska keramiken teknologiskt annor

lunda än den inhemska östersjökeramiken. Därmed 
kvartstår frågan om vem eller vilka som tillverkade 
denna nya kärltyp.

När Östersjökeramiken introduceras i södra 
Skandinavien under slutet av 900-talet skedde det i 
en sådan omfattning och takt, att det inhemska kera
mikhantverket förändrades på mindre än en genera
tion (Brorsson 2000, s. 210). De bakomliggande fak
torerna till denna förändring har ännu inte utretts 
och kommer kanske aldrig att kunna bli det. Efter
som förändringen inte enbart skedde inom formsprå
ket, utan även medförde betydande teknologiska för
ändringar, bidrog med stor sannolikhet inflyttade 
slaviska hantverkare till denna mycket hastiga pro
cess. Detta mönster kan inte utläsas i den anglo- 
skandinaviska keramiken. Det ligger därmed nära 
till hands att anta att denna keramiktyp hade någon 
alldeles speciell koppling till en person eller en viss 
funktion. Likheter med det skandinaviska hantver
ket gör det även troligt att det var en skandinavisk 
hantverkare som framställde kärlen efter ”äkta eng
elska” förebilder.

Stefan Larsson har på ett mycket uttömmande 
sätt diskuterat vem som framställde den tidigglasera
de keramiken i Lund och varför. Han är ganska över
tygad om att det var en invandrad hantverkare som 
framställde keramiken åt en större marknad. Det 
främsta argumentet för att keramiken inte framställ
des åt en speciell person eller ämbete, är den stora 
spridningen av tidigglaserad keramik i Lund (Lars
son 2000, s. 81). Man skulle kunna antaga att den 
senare anglo-skandinaviska keramiken framställdes 
av en lokal keramiker med skandinavisk bakgrund, 
t.ex. åt en inflyttad person från de brittiska öarna. I 
likhet med den tidigglaserade keramiken har emeller
tid kärltypen påträffats på flera platser i och utanför 
Lund. Svaret på frågan skulle kunna vara att en 
skandinavisk keramiker hade tillgång till ”äkta” 
Torksey- eller Thetfordkeramik och framställde lo
kala kopior. Dessa kärl kom sedan att säljas till all
mänheten på den lokala marknaden. Kärlformen på 
speciellt de Torkseyinspirerade kärlen överensstäm
mer väl med den andra västliga gruppen, kugeltopf.
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Både den anglo-skandinaviska keramiken och ku- 
geltopfkeramiken uppkommer under mitten av 1000- 
talet och har sannolikt liknande funktioner i hushållet. 
En vidare jämförelse av kvantiteterna mellan olika 
platser i Lund med omnejd kan kanske bringa viss 
klarhet i denna fråga.

Lund och Kyrkheddinge - staden och 
landsbygden
Omkring år 990 grundläggs Lund och ungefär vid 
samma tid verkar även bebyggelsen i Kyrkheddinge 
att ha etablerats (Thomasson 1998, s. 32). Bebyggel
sen i det närbelägna Önnerup verkar däremot ha en 
något yngre datering och har troligtvis etablerats un
der tidigt 1000-tal (Pettersson 1996, s. 32). Den relati
va samtidigheten är intressant och anledningen till 
denna kan säkerligen sökas inom flera områden. Man 
kan dock konstatera att både Kyrkheddinge och Ön
nerup, med inslag av anglo-skandinavisk keramik, av
viker från det gängse bymaterialet i det tidigmedeltida 
Skåne. Flera undersökningar av tidigmedeltida kera
mik från andra byar i Västskåne har uppvisat en bety
dande dominans av Östersjökeramik, ett fåtal skärvor 
av inhemsk AIV-keramik och kugeltopfkeramik, och 
en total avsaknad av den anglo-skandinaviska kera
miken. Typen kan alltså endast hänföras till Lund och 
ett fåtal byar kring staden.

Keramikteknologiskt avviker inte keramikmateria
let från Kyrkheddinge, och förmodligen inte heller 
materialet i Önnerup, från den keramik man påträffar 
i Lund. Det vi ser är ett normalt tidigmedeltida kera

mikhantverk som även påträffas i andra byar från 
samma period. Keramiken från t.ex. Löddeköpinge 
uppvisar ganska små förändringar efter Östersjökera- 
mikens uppträdande. Dateringarna av den förhistoris
ka kärltypen AIV är något osäkra men keramiken 
upphör sannolikt att produceras under första hälften 
av 1000-talet (Brorsson 2000, s. 208 och 211). Mate
rialet från Kyrkheddinge och ett flertal undersökning
ar i Lund verkar ha liknande dateringar för AIV-kera- 
mikens upphörande.

Det fåtal skärvor som har påträffats av de ”nya” 
kärltyperna gör att representativiteten kan diskuteras. 
Detta medför i sin tur att förhållandet mellan Östersjö
keramik och kugeltopf-, respektive anglo-skandinavisk 
keramik, är mycket svåra att klarlägga. Ytterligare en 
aspekt som gör analysen vansklig är att man i vissa fall 
enbart använt mynningar i de publicerade materialen, 
medan man i andra fall utnyttjat hela materialet, som 
exempelvis i publikationen från Kyrkheddinge. Resul
taten bör därför endast ses som tendenser. Det kan kon
stateras att i Kyrkheddinge finns en kvantitativ övervikt 
av anglo-skandinavisk keramik jämfört med den väst
europeiska kugeltopf-keramiken. Inom samtliga under
sökta lokaler i Lund kan man däremot konstatera mot
satsen (tab. 3). Vi kan därmed belägga ett större intresse 
för den engelskinspirerade keramiken i Kyrkheddinge 
än i Lund. Detta kan bottna i att keramikerna som till
verkade den anglo-skandinaviska keramiken hade sina 
verkstäder på landsbygden nära Lund, eller att de som 
var mer tilltalade av den anglo-skandinaviska kerami
ken än den västeuropeiska kugeltopfen, var bosatta i en 
snäv krets kring staden.

Keramiktyp Kyrkheddinge
Kv. Apotekaren 4, 

Lund
Kv. Tegner 1, 

Lund
Kv. Myntet, 

Lund
Lundgård,

Lund

AIV-keramik 19 3 0 2 0
Östersjökeramik 833 608 416 6994 1090
Kugeltopf 5 81 0 363 5
Anglo-skandinavisk 14 10 1 67 3

Tabell 3. Fördelning av tidigmedeltida keramik från Kyrkheddinge och ett urval arkeologiska undersökningar i Lund 
(antal skärvor).
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Avslutning
Inslaget av den anglo-skandinaviska keramiken i det 
tidigmedeltida skånska keramikinventariet är ringa. 
Keramiken var med mycket stor sannolikhet produ
cerad någonstans kring Lund och var främst avsedd 
för det lokala området. Kärltyperna var hämtade 
från de brittiska öarna, men kom i viss mån även att 
påverkas av den skandinaviska keramiken. Själva 
sättet att framställa kärlen var densamma både för 
den anglo-skandinaviska keramiken och den inhem

ska. De bakomliggande faktorerna till att den anglo- 
skandinaviska keramiktypen uppträdde i Skåne kan 
sannolikt sökas i samröret mellan det tidigmedeltida 
Danmark och England. Det är synnerligen fascine
rande att några få och söndriga keramikkärl från en 
svunnen tid kan belysa detta förhållande.

Arbetet har möjliggjorts med generöst bidrag från 
Berit Wallenbergs Stiftelse.
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Medeltida och yngre keramik
En studie av kärlform och matkultur

Magnus Elfwendahl

Inledning och utgångspunkter
Under senare tid har de keramiska kärlen rönt en allt 
större uppmärksamhet i arbetet med att beskriva det 
förflutna. Det finns hos svenska medeltidsarkeologer 
ett tilltagande intresse för att placera de keramiska 
materialen i ett vidare sammanhang (Hållans & An
dersson 1991, Rosén 1995, 1999, Roslund 1995, Ta- 
gesson 1997, Andersson & Hållans 1999, Elfwen
dahl 1996, 1999, 2000, Elfwendahl & Gaimster 
1995, Elfwendahl & Grundberg 2000). Vid under
sökningen i Kyrkheddinge, strax utanför Lund, 
framkom 1995 ett för byundersökningar mycket 
stort fyndmaterial (Schmidt Sabo 1998). Den största 
enskilda föremålskategorin utgjordes av keramik
fragment, vilka bearbetades inledningsvis för att be
svara frågor kring bebyggelselämningarnas datering 
(Brorsson 1998). Bearbetningen gjorde det vidare 
möjligt att avläsa tidsmässiga variationer hos de 
största keramiktyperna, men lämnade obesvarade 
frågor om kärlens tänkbara betydelser under olika 
tidsperioder. Denna studie har som syfte att behandla 
dylika frågor.

Arkeologiska undersökningar av den medeltida 
och nyare tidens bebyggelse på landsbygden har 
medfört att vi fått ny kunskap om landsbygden, men

det saknas ännu en tillfredsställande insikt om vilka 
kärl som var i omlopp. En ständigt växande massa 
med skärvor har tillfört upplysningar om vilka varia
tioner som uppträder, men lämnar knapphändiga 
upplysningar om kärltyperna. En alltmer angelägen 
fråga är om vår nuvarande kunskap om keramiken 
kan kompletteras och därigenom öka keramikmate
rialets värde och användbarhet, för att även ge nya 
upplysningar om vardagslivet och dess förändringar.

Att ordna keramiska skärvor i olika meningsfulla 
kategorier är ofta det första steget i en analys. Kera
mik uppvisar många gånger tydliga variationer och 
en fråga är förstås vad som skall skiljas ut. Idag finns 
det en betydande kunskap om vilka produkter som 
karakteriserar olika keramikproducerande regioner. 
Upplysningarna gör det möjligt att identifiera ke
ramiska kärl tillverkade på en viss plats, vid en viss 
tidpunkt och för ett visst ändamål. Därigenom skulle 
det keramiska materialet även kunna antyda rikt
ningen på kulturella impulser vid skilda tidpunkter.

De keramiska kärlen uppträder som en följd av 
mänskliga behov och vittnar om normativa idéer och 
moden. Låter vi begreppet kultur beskriva de kun
skaper och handlingsmönster som delas av en grupp
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människor måste vi också se kärlen som en del av 
denna kultur. Kärlen har använts för att tillfredställa 
grundläggande behov, men utmärker också ett speci
fikt sätt att tillaga och servera maten på samt att inta 
dryck. Om tillagningssättet tillskrivs större betydelse 
än den tillagade råvaran, kan uppträdandet av nya 
kärltyper i hushållet sättas i samband med föränd
ringar i sättet att tillaga mat och dryck. Genom att 
betrakta Skandinavien som en större kulturell helhet 
kan upplysningar från Kyrkheddinge jämföras med 
andra platser och göra det möjligt att dra slutsatser 
om mat- och dryckeskulturen och eventuella föränd
ringar över tiden.

Keramik och bebyggelse
En betydande del av föremålen från Kyrkheddinge- 
undersökningen härrör från keramiska kärl från vi
kingatid och senare tidsperioder. Skärvmaterialet 
omfattar 2947 skärvor fördelade på 1797 skärven
heter av vilka 1215 stycken är knutna till olika be
byggelseperioder. Av det totala skärvmaterialet här
rör 70 % från medeltiden eller en senare tidsperiod, 
och det är dessa som nu är föremål för en vidare 
bearbetning. I den följande studien ingår 78 myn- 
ningsfragment och 32 bottenfragment. Sex kärltill
behör (rörskaft, hänkel, hällanordning och tass) har 
också medtagits. Av de 116 skärvorna saknar sjut
ton stycken anknytning till någon bebyggelsefas. 
Merparten av de övriga har anknytning till tidsperi
oderna 3-7, dvs. år 1100-1800 (för en översikt över 
Kyrkheddinges tidsperioder se s. 29ff). Skärvorna 
kan beskrivas på olika sätt. Tidigare har skärvorna 
ordnats för att överensstämma med andra arkeolo
giska material, varvid dateringarna för de olika ke
ramiska materialen korrelerats med observationer 
från det närliggande Lund (Broberg & Hasselmo 
1981, Blomqvist 1948, Vandrup 1993). Det kerami
ska gods som jag nu studerat har jag valt att beskri
va som lergods, stengods, flintgods och porslin (se 
Elfwendahl 1999). Dessa huvudgrupper kan i flera 
fall indelas i undergrupper som närmare beskriver 
det keramiska materialet och de förmodade sam

band med olika kända och tidigare definierade 
verkstadstraditioner, men gör det också möjligt att 
ange kärlens ungefärliga brukningstid.

Keramiska kärl - ett mångfasetterat 
material
Husgeråd av lera har en lång historia och de kärl som 
behövdes i de nordiska hushållen tillverkades ända 
fram till början av medeltiden, huvudsakligen av går
dens folk för det egna hushållets behov. Kärlen var 
ofta grova och tjockväggiga. Från och med 1100-ta- 
let framträder hos kärlen i Sydskandinavien ett ökat 
kulturellt inflytande från Västeuropa. Att formge, 
glasera och bränna lera var i Västeuropa en speciali
serad syssla, och dessa kärl framställda av professio
nella yrkesutövare kom successivt att efterfrågas av 
allt fler. Keramiska kärl är under början av medelti
den en del av ett varuutbyte mellan Europas västra 
och norra delar. Men på 1200-talet uppträder i större 
antal drejade, och ibland blyglaserade, kärl som är 
tillverkade i olika delar av södra Östersjöområdet, 
företrädesvis i Danmark. Användandet av keramiska 
kärl i Östersjöområdet tycks stå under inflytande av 
olika faktorer där bl.a. social miljö, handelssfärer, 
klimat samt kulturzoner samverkar. Södra Sverige är 
vid denna tidpunkt en del av den danska kultursfären 
och här förefaller keramiska kärl ha varit vanligare 
än hos hushållen i mellersta och norra Sverige under 
medeltiden.

Äldre blyglaserat lergods

I Kyrkheddinge förekommer drejade kärl av ett ler
gods karakteriserat av en kornig och stundtals tunn 
blyglasyr, som kan vara applicerad såväl in- som ut
vändigt på kärlet. I detta material återfinns såväl 
mynnings- som bottenpartier med röd, rödorange, 
orange, rödbrun, grå och gråröd godsfärg. Skärvo
rna härstammar från kannor, tillbringare och kok
grytor. Hos kannorna, som dominerar i materialet, 
förekommer en stor variation i utformningen av 
mynnings- och bottenparti vilket tyder på att flera
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Fnr 4064(a)

Fig. 1. Avbildningar av äldre blyglaserat lergods från Kyrkheddinge. Teckningar Magnus Elfwendahl.

129



MEDELTIDA OCH YNGRE KERAMIK

olika verkstadstraditioner är representerade. Kan
norna har bl.a. en karakteristisk tummad eller faset
terad bottenkant samt en slät bottenrand. Det saknas 
ännu närmare information om utformningen av gry
tornas eventuella tillbehör. Godstypen och kärltyper
na ovan framträder med en tydlig anslutning till tids
period 5 (1250-1475).

Lergodskärl med grå, gråröd, röd eller orange 
godsfärg och en tunn, ofta knottrig blyglasyr, s.k. 
äldre rödgods, återfinns ofta längs de maritima han
delsvägarna i Västeuropa och i södra Östersjörområ- 
det. Det äldre blyglaserade lergodset kan omfatta fle
ra kärltyper. Vanliga är kannor och tillbringare, ofta 
försedda med olika dekorer och tummad bottenkant. 
Kannor med en fasetterad bottenrand har föreslagits 
ha samband med en sydsvensk producent, möjligen 
lokaliserad till Lund. En införsel till Östersjöområdet 
av blyglaserade kannor i ett rött lergods från Västeu
ropa, träder fram tidigast i slutet av 1100-talet. Strax 
efter år 1200 finns en tillverkning av blyglaserade 
kärl, däribland kannor, etablerad på flera platser i 
södra Östersjöområdet (se Elfwendahl 1999, s. 114- 
119). Kannorna trängs senare tillbaka i samband 
med uppkomsten av en storskalig produktion av lik
värdiga kärl av stengods i Rhenlandet. En annan bly- 
glaserad kärltyp är den hänkel- och benförsedda 
grytan. Denna kärltyp uppträder i Sydskandinavien 
efter 1200-talets mitt.

Grått lergods

Under medeltiden är i hela Östersjöområdet det för
härskande keramiska materialet bland hushållens 
kärl ett grått, oglaserat lergods. En tillverkning av 
oglaserade lergodskärl har ännu inte kunnat beläg
gas inom nuvarande svenskt område, men från flera 
platser inom södra Östersjöområdet, bl.a. vid Farum 
Lillevang på Själland (Nielsen 1956, Nielsen & Wer
ner Larsen 1971, Elfwendahl 1999, s. 112f). Detta 
gods, drejat på drejskiva, avlöser de tidigare grova 
kärlen från 1100-talet och återfinns som en karakte
ristisk keramiktyp inom större delen av Östersjöom
rådet till medeltidens slut. Redan vid periodens inled

ning uppträder små, klotformade kokkärl med ut
svängt mynningsparti, och senare från mitten av 
1200-talet finns de med olika kärltillbehör. Vidare 
förekommer kannor och tillbringare som efterliknar 
samtida kärltyper i andra keramiska material. Med 
början under 1200-talets senare hälft blir de blygla
serade lergodskannorna således mer och mer sällsyn
ta, kanske upphör de att tillverkas i Östersjöområdet 
under senare delen av 1300-talet. Samtidigt sker en 
tilltagande användning av bordskärl från några bety
dande stengodsproducenter i Västeuropa. De ke
ramiska materialen avspeglar en tilltagande konkur
rens mellan olika producenter.

Bland det keramiska materialet från Kyrkhed- 
dinge dominerar ett välmagrat oglaserat lergods där 
den gråa godsfärgen dominerar, men där det även 
förekommer röd, rödgrå, rödorange och rödbrun 
godsfärg. Detta keramiska material börjar framträda 
under tidsperiod 3 (1100-talet) och hos godstypen 
kan urskiljas ett par olika kärltyper. Dels förekom
mer förvaringskrukor alternativt kokgrytor, dels 
kannor. En kronologisk skiktning kan urskiljas bland 
kärltyperna. Förvaringskärl med en bikonisk kärl
form uppträder före de små klotformade kärlen. Nå
got senare, under tidsperiod 5 (1250-1475), framträ
der också större klotformade kokgrytor och kannor. 
Kokgrytorna kan vara försedda med en bred hänkel. 
Lyftanordningar till grytorna uppträder från period 
4 (1200-1250). Kannorna är bukiga och har rak eller 
något utåtböjd hals och plant bottenparti.

Yngre rödgods

På 1500-talet blir blyglaserade kärl återigen vanliga i 
södra Skandinavien. Det rör sig nu om en förbättrad 
keramisk produkt och övergången förefaller sam
manfalla med ett ökande intresse för en kontinental 
kultur, där kakelugnen utgjorde en strålande mitt
punkt och värmekälla i hushållet. Uppkomsten av en 
lokal tillverkning av dekorerad ugnskakel bidrog för
modligen till att påskynda ett intresse för blyglasera
de kökskärl, motsvarande de typer som fanns i me
tall.
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Fig. 2. Avbildningar av grått lergods från Kyrkheddinge. Teckningar Magnus Elfivendahl.
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Fig. 3. Avbildningar av yngre rödgods från Kyrkheddinge. Teckningar Magnus Elfwendabl.
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Keramiska kärl av rött, rödorange eller orange 
lergods med blyglasyr, s.k. yngre rödgods, är exem
pel på en förbättrad keramisk produkt jämfört med 
det tidigare ofta förekommande oglaserade grå ler
godset. En förändrad teknologi hos krukmakeriet 
sammanfaller med en begynnande lokal tillverkning 
av blyglaserade ugnskakel. Vid 1500-talets mitt an
tyder en ökad närvaro av krukmakare i städerna en 
stigande efterfrågan på keramiska kärl, inledningsvis 
kökskärl. Från slutet av 1500-talet framställer kruk
makare i bl.a. norra Tyskland betydande mängder 
dekorerade bordskärl som ingick i ett omfattande 
varuutbyte. Tillverkningen signalerar en ökad efter
frågan på dekorerade bordskärl i keramik, och fynd 
anger att kärlen efterfrågades av nya sociala grupper 
i många städer runt om i norra Europa. Under 1600- 
talets första decennier upptar olika lokala krukma
kare inom Östersjöområdet en tillverkning av bords
kärl med ringlade dekorer i vitlera, parallellt med 
kökskärlen. Fram till 1700-talets senare hälft sker en 
ökning av krukmakarverkstädernas antal och geo
grafiska spridning i Sverige. I samband med en tillta
gande industriell tillverkning av olika hushållskärl 
under 1700-talets senare hälft kommer successivt allt 
fler av kärltyperna bland det blyglaserade lergodset 
att avta i betydelse för hushållen, kökskärlen redan 
något tidigare.

Skärvor av ett rött, rödorange eller orangefärgat, 
finmagrat lergods förekommer i stort antal i Kyrk- 
heddinge. De uppträder huvudsakligen som delar till 
kärl med en invändig glasyr och omfattar kokgrytor, 
stekfat, fat, skålar, förvaringskrukor samt förnings- 
kärl. Hos skålar, fat och förningskärl förekommer en 
ringlad dekor i vit lera. Några kärl som kan inordnas 
i godstypen finns placerade i tidsperiod 4 (1200- 
1250) och 5 (1250-1475), men orsaken till att de 
hamnat i dessa perioder beror troligen på en inbland
ning av yngre material i äldre avlagringar. De kärlty
per som finns representerade hos det yngre rödgodset 
uppträder med en urskiljbar kronologisk skiktning. 
Kökskärl, bl.a. kokgrytan med ett karakteristiskt ut- 
åtböjt mynningsparti och hänkel, hör till tidsperiod 6 
(1475-1600) och flera av kärlen har en mycket tunn

invändig glasyr, som ibland saknas helt. Rörskaftför- 
sedda kokgrytor framträder däremot först under 
tidsperiod 7 (1600-1800) och det är framförallt nu 
som bordskärl blir allt vanligare.

Yngre rödgods av nederländsk typ

Tennglaserade lergodskärl från spanska, italienska, 
och senare också nederländska verkstäder under 
1400-1600-talen, befrämjar och tillfredsställer en 
stigande efterfrågan på bordskärl som är väl lämpa
de för rollen som statusföremål. Vid verkstäder längs 
de nordtyska floderna Weser och Werra samt i Ne
derländerna sker vid 1500-talets slut en betydande 
tillverkning av dekorerade bordskärl i blyglaserat 
lergods. Ett gods som karakteriserar många av de 
keramiska produkter som framställs på olika platser 
i Nederländerna efter medeltiden är ett sandigt röd
gods som är brunt, rött eller orangefärgat och hårt 
bränt. Det är svårt att närmare urskilja särskilda 
produktionsområden. Från 1600-talet är den stora 
tillverkningen koncentrerad till ett par orter, vilket 
medför en större likformighet hos produkterna. En 
karakteristisk kärltyp med olika varianter och för 
olika ändamål i köket framträder under 1500- och 
1600-talen. Det är ett kärl som har en hög, rak eller 
något böjd kärlvägg samt hänkel. Tillverkningen vi
sar att det vid denna tidpunkt finns ett behov av 
bordskärl i ett billigare keramiskt material och att 
krukmakare i norra Europa tillgodoser detta. Ut-
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Fig. 4. Avbildning av yngre rödgods av nederländsk typ

funnet i Kyrkbeddinge. Teckning Magnus Elfwendabl.
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vecklingen i Sverige förefaller sammanfalla med en 
allmän europeisk utveckling och en kombination av 
externa och inhemska faktorer medverkar till en 
successivt ökande efterfrågan av dekorerade bords
kärl. Även lokala krukmakare tar upp tillverkningen. 
I Kyrkheddingematerialet (tidsperiod 6,1475-1600) 
finns ett mynningsparti till en kokgryta med en kar- 
aktärisk hög, vinklad kärlvägg. Det är ett rött ler
gods med invändig glasyr, tillverkat i Nederländerna.

Stengodskärl

Med början under 1200-talet kommer stengodskärl 
från olika Rhenländska verkstäder att tränga undan 
motsvarande kärltyper i ett blyglaserat lergods, och 
flera särskilda orter framträder som stora producen
ter. Under 1300-talet sker en betydande tillverkning 
av olika bords- och dryckeskärl vid verkstäderna i 
Siegburg. Här framställs kärl i ett ljusgrått stengods. 
Produkterna från Siegburgs verkstäder domineras av 
kannor och dryckeskärl i olika storlekar. Karakteris
tiskt för bordskärlen fram till 1500-talets början är 
det flikiga, tummade bottenpartiet. Parallellt med 
Siegburg förekommer även en tillverkning inom flera 
andra nordtyska regioner, bl.a. Niedersachsen. Där 
återfinns en produktion av olika bordskärl, ofta med 
en utvändig, tunn saltglasyr.

På 1400-talet börjar ett ljusgrått stengodskärl 
från sachsiska verkstäder, exempelvis Waldenburg, 
uppträda i större utsträckning inom Östersjöområ
det samtidigt med att färre stengodskärl har sitt ur
sprung i Västeuropa. Vid 1500-talets början är 
dryckes- och skänkkärl i stengods ett ovanligt kärl
material på många platser i Östersjöområdet. Mine
ralvattenflaskor börjar däremot bli en keramisk pro
dukt under 1600-talet och Westerwald-regionen har 
då en betydande tillverkning. Från 1700-talet upp
kommer en ökad konkurrens från andra tillverkare.

I Kyrkheddinge tillvaratogs bottenpartier till 
några bordskärl i stengods som kan knytas till verk
städerna i Siegburg. Det rör sig om bordskärl, kan
nor och bägare, vilka uppträder under tidsperiod 5 
(1250-1475). Vidare finns också ett bottenparti som

är karakteristiskt för produkter från Niedersachsen. 
Detta senare kärl är dock ett lösfynd. Ett mynnings
parti av ett ljusgrått stengods påminner mycket om 
det keramiska material som kännetecknar det som 
återfinns hos kannor från Waldenburg i Sachsen. 
Slutligen finns ett bottenparti till en mineralvatten
flaska i tidsperiod 7 (1600-1800). Det rör sig här om 
ett vitt stengods med utvändig saltglasyr.
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Fig. 5. Avbildningar av stengodskärl från Kyrkheddinge. 
Teckningar Magnus Elfwendahl.
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Fajanskärl

De tennglaserade lergodskärlen, fajanskärlen, var 
modeledande men ännu på 1600-talet förbehållna de 
förmögna. Efterfrågan på fajanskärl uppmuntrade 
en etablering av stora manufakturer i Östersjöområ
det. Med en industriell tillverkning kom fajanskärlen 
under 1700-talet hos allt fler och allt oftare att finnas 
till hands på det festligt dukade bordet. Den speciali
serade bordsservisen träder fram. Det är under denna 
tid de inhemska krukmakarverkstäderna får sin 
största geografiska utbredning, samtidigt som bety
dande partier ostindisk porslin når fler svenska hus
håll. I Kyrkheddinge förekommer ett mynningsparti 
av ett keramiskt material som närmast påminner om 
fajans. Det rör sig om ett fat i ett orange lergods med 
en odekorerad vit glasyr.

Flera olika betydande fajansmanufakturer etable
rades i Östersjöområdet under 1700-talet. Före år
hundradets mitt återfanns en större industriell till
verkning i Köpenhamn och Stockholm, men det före
kom bl.a. i södra Östersjöområde att tennglaserade 
kärl också tillverkades av vanliga krukmakare. De 
industriella fajanskärlen var form- och dekormässigt 
sett de mest utvecklade produkterna och omfattade 
företrädesvis matserviser med skiftande omfång och 
karaktär. Vid slutet av 1700-talet upphörde den sto
ra industriella tillverkningen av hushållskärl i fajans i 
samband med att en flintgodstillverkning kom igång. 
Däremot fortsatte tillverkningen bland kruk- och ka- 
kelugnsmakare ända fram till 1900-talet.
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Fig. 6. Avbildning av fajanskärl av Östersjötyp från 
Kyrkheddinge.

Flintgodskärl

Vid 1700-talets slut uppträder ett nytt keramiskt ma
terial. Det är flintgodset som snabbt blir domineran
de bland bordskärlen, och några få stora industriella 
tillverkare tillgodoser för en överkomlig kostnad en 
betydande del av den svenska marknadens behov av 
olika hushållskärl. Under 1770-talet övergår man i 
Sverige till en industriell tillverkning av flintgods. 
Detta ersätter på kort tid fajansen som keramiskt 
kärlmaterial. Fram till 1850-talet är flintgodset det 
förhärskande materialet hos hushållskärlen och Rör
strand och Gustafsberg är de dominerande tillverkar
na. Detta är en av flera faktorer som påskyndar till
bakagången av krukmakerihantverket under 1800- 
talets första hälft.

Som keramiskt material förbättras flintgodset 
successivt och godset blir allt vitare. Enkla släta tall
rikar omfattar en betydande del av produktionen, 
vilket gör det tidiga flintgodset svårt att datera. Un
der 1800-talets senare hälft blir det vanligare med 
olika tryckta dekorer på kärlen. I materialet från 
Kyrkheddinge förekommer från tidsperiod 7 (1600- 
1800), bottenpartier till en tallrik i flintgods med en 
gulvit godsfärg. Vidare förekommer ett fat med en 
tryckt lila dekor.

Kontinuitet och förändring
Kärlen bär på idéer som kan vara gemensamma för 
flera hushåll i Kyrkheddinge under den nu behandla
de perioden. Kärlen visar på vilket sätt människor 
tillredde sin mat, serverade och förtärde den. Tids
mässiga variationer uppträder hos de keramiska ma
terialen vilka kan bero på förändrade krav hos dem 
som brukat dessa, eller vara följden av konkurrens 
från funktionellt likvärdiga kärl i andra material. Vill 
vi bättre förstå vilka faktorer som påverkar det ke
ramiska materialet är det nödvändigt att beakta även 
andra förhållanden i Kyrkheddinge. Bostaden har en 
central roll i tillvaron hos människor, och är den are
na där keramikkärlen varit i bruk. Nedan har jag valt 
att sammanföra upplysningar från den genomförda
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bearbetningen med uppgifter om de bebyggelseför
ändringar som skedde på den undersökta gården.

Elvahundratalet var en kulturell brytningstid och 
gradvis började de keramiska kärlen, framställda un
der ett inflytande från en Östersjökultur, ersättas av 
typer influerade av en västeuropeisk tradition. Dessa 
senare kärl var teknisk sett mera avancerade produk
ter, hemmahörande i en miljö med en specialiserad 
och standardiserad produktion. Den nya typen var 
klotformade grytor i ett grått oglaserat lergods. 
Dessa kärl var troligen avsedda att komplettera re
dan befintliga kärl i hushållet. Kärlen signalerar att 
matkulturen vid denna tidpunkt ännu inte var sär
skilt varierad med flera rätter till varje måltid, utan 
maten bestod oftast av en gemensam rätt för hela 
hushållet.

Under 1200-talet sker flera förändringar av be
byggelsen i Kyrkheddinge. Genom att sammanföra 
byggnader skapas en delvis sluten gårdsenhet. Det 
rör sig om en ny organiserad struktur som tydligare 
avskiljer den undersökta gårdsenheten från annan 
bebyggelse i byn. Från mitten av 1200-talet kommer 
en ny byggnadsteknik till användning när byggnader 
skall uppföras. Nu uppförs byggnaderna på syllste- 
nar. En flerfunktionell byggnad med avgränsade inre 
utrymmen framträder och är försedd med såväl spis 
som ugn. På 1200-talet är de allra flesta av de ke
ramiska kärlen i hushållen framställda av yrkes- 
skickliga, professionella hantverkare efter olika väst
europeiska förebilder. De omfattar såväl köks- som 
bordskärl. Bland kökskärlen återfinns rundbottnade 
grytor av ett grått oglaserat lergods försett med ben 
som tillbehör, vilka medgav en större värmeregleran- 
de kontroll under matens tillagningsprocess.

Förekomsten av en spis kan ses som ett sätt att till
godose de nya kärlens möjligheter. Vidare förekom
mer ett stort antal blyglaserade kannor, som ibland 
också är dekorerade. Dessa sistnämnda kärl har varit 
avsedda att synas och kan förknippas med hushåll och 
situationer där kärlen skulle ge sina ägare status. Sär
skilda arrangemang kunde framhäva deras betydelse. 
Dessa blyglaserade kärl kan förknippas med servering 
av måltider och de större exemplaren har antagligen

använts i samband med måltidens handtvätt eller som 
skänkkärl för olika drycker. Kärltillbehören indikerar 
en begynnande differentiering i matkulturen som sam
manfaller med tillkomsten av en ny gårdsstruktur. Det 
har funnits behov av att skilja ut gården från annan 
bebyggelse och kärlen anger en ökad vilja till att be
fästa en ny social ordning.

Under 1300-talet framträder inga betydande or
ganisatoriska förändringar hos bebyggelsen inom 
undersökningsytan i Kyrkheddinge, men likväl tycks 
den ha blivit föremål för olika förbättringsåtgärder 
som bl.a. avtecknar sig i nya golv. Det förekommer 
såväl köks- som bordskärl. Bland kökskärlen finns 
en oglaserade rundbottnad gryta, möjligen i olika 
storlekar. Vidare uppträder oglaserade, bukiga kan
nor i ett grått lergods. Några specialiserade bords
kärl i stengods från välkända massproducerande sto
ra centra i Västeuropa, tyder på att speciella kärl nu 
börjat efterfrågas vid avnjutandet av olika drycker. 
En fortsatt differentiering vid tillagandet av mat och 
intagandet av dryck verkar vara trenden även hos 
byborna i Kyrkheddinge.

Inte heller under 1400-talet sker större föränd
ringar av den undersökta gårdsstrukturen. I likhet 
med föregående period uppträder både köks- och 
bordskärl. Oglaserade gråa lergodskärl dominerar 
bland kökskärlen och förebilderna har varit i metall, 
vilka också i en ökad omfattning kan ha föredragits 
av hushållen. Bordskärlen är inledningsvis fortfaran
de av stengods, men andra producenter än tidigare 
avtecknar sig också. Produkter från sachsiska verk
städer börjar uppträda i början av 1400-talet på oli
ka håll inom Östersjöområdet, så också i Kyrkhed
dinge. Under senare delen av fjortonhundratalet sker 
i Kyrkheddinge en minskad användning av bordskärl 
i stengods, möjligen som en följd av den ökande kon
kurrensen med inhemska metallkärl.

Under 1500-talet, kanske redan vid slutet av 
1400-talet, förändras gårdens struktur i Kyrkhed
dinge. Det framträder en ensam byggnad i korsvir- 
kesteknik i vilken såväl tegel som lerklining utnytt
jats. En ugn finns i byggnaden. Under denna period 
sker det kvalitativa förändringar hos de keramiska
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kärlen. Blyglaserade kökskärl börjar uppträda igen 
och de påminner om de tidigare oglaserade kok
grytorna. Ofta förekommer bara en tunn, ibland en
bart fläckvis, invändig glasyr. Bordskärl i keramik 
kan inte påträffas troligen som en följd av att de har 
konkurrerats ut av andra kärlmaterial. Helhetsin
trycket är att de keramiska kärlen under denna peri
od endast omfattar kökskärl, medan man för övriga 
kärl förmodligen har föredragit andra material.

På 1600-talet omorganiseras gårdsstrukturen i 
Kyrkheddinge och de keramiska kärlen ökar något 
jämfört med föregående period. Kärlen som uppträ
der är blyglaserade bords- och kökskärl. De är av ett 
rött lergods. Fat och skålar är nya kärlformer och 
hushållen börjar efterfråga billigare men likvärdiga 
alternativ till de dyra metallkärlen. Bordskärlen av 
keramik tillgodoser nya behov med tydliga utländ
ska förebilder. Kärlen är inhemska men framställda 
med utländska förebilder. Ökningen infaller antagli
gen under senare delen av 1600-talet och ska antagli
gen sättas i samband med en ökad tillgång på ke
ramiska kärl i närliggande städer.

Under 1700-talet ökar möjligen användningen av 
keramiska kärl än mer. De spelar framför allt en ny 
roll. De blyglaserade lerkärlen är det förhärskande 
keramiska materialet och omfattar både köks- och 
bordskärl. Hos kökskärlen dominerar förvaringskär
let. Bordskärlen börjar nu också uppträda engobe- 
dekorerade i ett försök att efterlikna de samtida in
hemska fajanskärlen. Ett alldeles nytt inslag är sten
godsflaskor av mineralvattentyp, som signalerar att 
nya dryckesvanor gjort sig gällande även på lands
bygden, exempelvis i Kyrkheddinge.

I början av 1800-talet sker en förändring av byns 
bebyggelse i samband med skiftesreformerna, vilket 
medför att bebyggelsen upphör inom undersökning
sområdet. Under 1800-talet förändras många av de 
tidigare förutsättningarna för det blyglaserade ler
godskärlen. Nya keramiska material ersätter dessa 
på bordet och anpassar sig snabbare till nya konsum
tionsbehov. Nya material gör sin entré även bland 
kökets kärl. Med 1800-talet börjar även kaffedrick- 
andet bli synligt. Flintgodset börjar bli ett vanligt in

slag på landsbygden, som avspeglar en ökad använd
ning av keramiska serviser.

Sammanfattning
Materialbearbetningen har ordnat förekomsten av 
olika karakteristiska och distinkta element hos det 
undersökta skärvmaterialet. Det har antagits att dis
tinkta särdrag hos mynnings- och bottenskärvor till
sammans med olika kärltillbehör kan möjliggöra en 
rekonstruktion av stora delar av kärlens ursprungli
ga form. Materialbearbetningen redovisar spännvid
den i kärlens material och former som besvarar frå
gan: hur ser kärlen ut?

Av bearbetningen framgår att det förekommer 
skillnader i såväl material som form som kan ordnas 
efter olika tidsskalor. En tidsskala utgör ordningsföl
jden för tillkomsten av olika arkeologiska kontexter. 
Den stratigrafiska kontexten kan i detta samman
hang antas ge upplysningar om den tidigaste tid
punkten för när olika keramiska kärl och kärlformer 
uppträder. Däremot blir upplysningar otydliga när 
det gäller att ange när användandet av olika kärl 
upphör. I Kyrkheddinge har den stratigrafiska analy
sen inneburit att grävningsdata sammanförts i olika 
bebyggelser som avlöst varandra, och en analys av de 
tidsmässiga variationerna hos gods och kärltyper 
kan således inte få större precision än respektive tids
period. Men förändringar av den byggda miljön be
höver inte nödvändigtvis sammanfalla med föränd
ringar i hur kärlen användes, även om vi gärna vill 
tro det. En annan tidsindelning lämnas av själva kär
len. Resultaten visar dock att merparten av de kärl 
som ingått i denna studie också hör till den föreslag
na tidsperioden som anges för bebyggelsen. Det före
kommer emellertid några enstaka kärl som återfinns 
i byggnadslager som placerar kärlen i en tidsperiod 
före deras kända användningstid. De yngre gods- och 
kärltypernas närvaro kan möjligen vara en följd av 
senare nedgrävningar i äldre lager.

Kärlen bär på idéer som kan vara gemensamma för 
flera hushåll i Kyrkheddinge under den behandlade 
perioden. Kärlen visar på vilket sätt människor tillred
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de sin mat, serverade och förtärde den. Vid slutet av 
1100-talet infaller en brytningstid då de tidigare ke- 
ramiska kärlen med en tydlig Östersjötradition börjar 
ersättas av typer influerade av en västeuropeisk till- 
verkningstradition. På 1200-talet är allt fler av de ke- 
ramiska kärlen i hushållen framställda av yrkesskick- 
liga, professionella hantverkare. De omfattar såväl 
köks- som bordskärl. Under 1300-talet förekommer 
nya specialiserade produkter. Köks- och bordskärl in- 
dikerar en begynnande differentiering i matkulturen 
vilket möjligen inneburit att eldstaden fått en ny ut
formning för att bättre tillgodose de nya kärlens möj
ligheter. Under 1400-talet sker en viss tillbakagång i 
användningen av keramiska kärl, åtminstone beträf
fande bordskärlen. Andra keramikproducenter än ti
digare börjar också märkas bland bordskärlsfynden i 
Kyrkheddinge. Den avtagande tendensen hos de ke
ramiska bordskärlen kan möjligen vara en följd av en
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Heddingeområdets jordägande
Socio-ekonomisk struktur och näringsinriktning 1100-1700

Kerstin Sundberg

Förändringar i j ordägarstruktur
Kungamakten, kyrkan och adeln var de stora jordä
garna i det medeltida Skåne. De ägde rätten att upp
bära jordräntor av olika slag, penningavgifter, natu- 
raprodukter och arbete i form av dagsverken och 
körslor. Bönderna ägde som regel rättigheterna att 
bruka och nyttja de tillgångar som hörde till gården, 
både de enskilda och gemensamma ägorna. Detta 
skedde troligen enligt de regler som föreskrevs i Skå
nelagen, och i överensstämmelse med det skifte som 
genomförts, ofta ett bolskifte.

Uppgiften här är att undersöka jordägandets ut
veckling och förändring i Kyrkheddinge socken över 
tid. Som en utgångspunkt tas läget vid 1600-talets 
mitt. Sedan går vi bakåt i tiden för att belysa ut
vecklingen så långt tillbaka i tiden som de historiska 
källorna har några upplysningar att ge. Från 1600- 
talet finns det flera heltäckande fiskala register, som 
ger en bild av jordägandet i Kyrkheddinge socken. 
Decimantjordeboken från år 1651 anger antalet ti
ondegivare och huvudmän: kungen/kronan, adeln 
eller kyrkan. Kronans jordebok från år 1662 inne
håller uppgifter om hemmanens storlek och jordna
tur. Sammanlagt för hela Heddingeområdet upptas i

jordeboken 31 kyrko/kanikehemman, 12 utsockne 
frälsehemman och 5 kronohemman.1 Omräknat till 
procenttal var således 65 % av hemmanen av kyrklig 
jordnatur. Det är de hemman som kallas kanikehem- 
man i registren. Av de resterande hemmanen var 
25 % utsockne frälsehemman och 10 % var krono
hemman.2 Det fanns inte några skattebönder eller 
”självägande” bönder i området.

Den kyrkliga dominansen var påtaglig framförallt 
i Kyrkheddinge, där nästan samtliga hemman i byn 
var kanikehemman. Sju hela hemman och två fjärde- 
delshemman var redovisade i längderna som kanike
hemman. Endast ett hemman hade en annan jordna
tur, det var ett fjärdedels kronohemman. Jordnaturer
na redovisades för Kornheddinge by med följande 
enheter, fyra halva kanikehemman och två halva ut
sockne frälsehemman. Hemmestorps by bestod ute
slutande av fyra hela kanikehemman. Vallby by hade 
sju kanikehemman, sex utsockne frälsehemman och 
ett kronohemman. Hela Esarps socken hade också ett 
relativt stort inslag av kyrkligt jordägande med sina 
sju kanikehemman, fem utsockne frälsehemman och 
tre kronohemman. Mossheddinge by dominerades
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helt av det kyrkliga ägandet (Ingers 1978, s. 84 och 
1662 års jordebok).

Kronans jordebok från år 1662 avspeglar således 
ett starkt kyrkligt jordägande i hela Heddingeom- 
rådet och i Esarps socken, mer än ett århundrade ef
ter reformationen. Byarna Kyrkheddinge, Mosshed- 
dinge och Hemmestorp, dominerades helt av kyrkan. 
Enda undantaget var ett fjärdedels kronohemman i 
Kyrkheddinge by. En studie av decimantjordeboken, 
tionderegistret, från år 1651, har också bekräftat 
denna bild.3

Hur har det dominerande kyrkliga jordägandet 
växt fram? Finns det dokument som upplyser om 
jordägandet under närmast föregående århundrade, 
från 1500-talet? Vi går bakåt i tiden, till Lunds stifts 
landebok från år 1569. Vad kan utläsas ur landebo- 
ken om kyrkans inflytande i Heddingeområdet?

Lunds stifts landebok 1569

Landeboken är en förteckning över den avkastning 
som Lunds stift förväntades få in från sina olika går
dar i socknarna. Kyrkheddinge socken med kyrka är 
redovisad som en canonicalis ecclesie, alltså en av de 
omkring trettio kyrkor i Skåne, som särskilt avsatts 
till ett prebende åt någon av domkyrkans kaniker.4 
Sockenkyrkan i Kyrkheddinge hade således en star
kare koppling till Lunds domkyrka än många andra 
sockenkyrkor på landsbygden runt om i Skåne. Av 
noteringarna dominium er boss Canicken för både 
prästgårdens och sockenkyrkans egendom framgår 
sambandet med domkyrkans kanikorganisation tyd
ligt. Dominium innebar i detta fall, att rättigheterna 
till städsmål (arrendeavgifter), till äckor (körslor), 
till dagsverken, årligt landgille och tejor innehades 
av en av Lunds Domkyrkas kaniker. De sammanlag
da inkomster kallades ibland för herligheder. I gen
gäld för dessa herligheder hade kaniken skyldighet 
att ta bönderna i sitt försvar, framförallt mot an
språk från kronan.

Landeboken redovisar inte de olika avgifterna gård 
för gård. Istället noteras här det sammanlagda tiondet 
av totalt fyrtio tiondegivare. Här uppgavs vad som

skulle erläggas till prästens lön, vad prästgårdens 
egendom avkastade, vad prästen hade att erlägga till 
kaniken i Lund, vad sockenkyrkan uppbar, klockarens 
lön och klockarbolets egendom. Specifikt angavs av
kastningen från några av de olika vångarna. I detta 
sammanhang nämndes Norra vången, Södra vången, 
Flintebiers vång och Toftvången. Likaså noterades av
kastning av flera ängsmarker. Ur landeboken kan ock
så utläsas att sockenkyrkan i Kyrkheddinge hade en 
relativt stor egendom och det även fanns ett särskilt 
bol avsatt för klockaren. Detta redovisades under rub
riken Bona Curiae aedituj, alltså klockarbolets egen
dom. Det var relativt ovanligt med särskilda bol avsat
ta för klockaren. Speciellt antecknades dessutom skyl
digheten att hålla prästen med öl och säng när han 
kom för att fullgöra sina tjänsteförpliktelser i socknen. 
Sådana notiser är också relativt ovanliga i landebo
ken. De förekommer endast för ett fåtal socknar. Sam
manfattningsvis kan man ur landeboken utläsa att 
kyrkan hade en inte obetydlig avkastning från Kyrk
heddinge socken också några decennier efter 1530-ta- 
lets reformation, och att kopplingen till Lunds dom
kyrka var stark.

Vad vet vi om det medeltida förreformatoriska 
jordägandet i området ifråga? Vad kan utläsas ur de 
medeltida diplomen om Heddingeområdets relation 
till Lunds domkyrka och den katolska påvekyrkan?

Till att börja med kan vi konstatera att Heddinge 
omnämns i några biskopliga testamenten från 1200- 
och 1300-talen. Det är i ärkebiskopen Erland Er- 
landsens testamente från år 1269, som ecclesie Hed
dinge duas marcham denariorum har noterats. Kyr
kan i Heddinge har i testamentet värderats till två 
mark romerska mynt. Ärkebiskopen Jens Stigsons 
testamente 1361 innehåller liknande uppgifter om 
ecclesie Heddinge. Också i de räkenskaper från år 
1334, som insändes från den påvlige kollektorn i 
Danmark, Sverige och Norge finns en tutoribus ec
clesie Heddinge omnämnd. Denne tutoribus, vilket 
var benämningen på en person som hade speciellt 
ansvar för att förvalta kyrkobyggnaden och kyrkkas- 
san, hade lämnat ett bidrag till påven enligt räken- 
skapslistan.5
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Banden mellan påvekyrkan, Lunds domkyrka och 
sockenkyrkan i Heddinge framkommer alltså myck
et tydligt i dessa medeltida diplom. Heddinges med
eltida historia hör alltså nära samman med Lunds 
domkyrkas utveckling. Det är därför motiverat att 
kortfattat redogöra för Lunds domkyrkas äldre med
eltida kyrkohistoria och dess betydelse för socken
kyrkorna i Skåne och för Lundabygden.

Lunds domkyrka under tiden 1085—1200 6

Den danska kungamakten är av central betydelse för 
Lunds domkyrkas allra äldsta historia. Domkyrkans 
godsinnehav byggdes ursprungligen upp kring kung
liga donationer. Knut den helige gav år 1085 52 bol 
huvudsakligen belägna i Skåne (30 bol) och på Själ
land (22 bol). Donationen i Lund omfattade 6 bol.7 
På 1100-talet tillökades godset med ytterligare 2 1/2 
bol från kung Sven Estridsen. Andra inkomster kom 
också Lunds domkyrka till del, i form av tomtskatter. 
Det var den s.k. midsommargälden från Lund, Lom
ma och Hälsingborg. Merparten av Lunds domkyr
kas jordinnehav vid 1100-talets första hälft, låg i 
Skåne, 30 1/2 bol, medan en del gods, 14 bol, fanns 
på Själland och 8 bol på ön Amager. Koncentrationer 
av större jordinnehav fanns i Herrestad, Flädie, Stora 
och Lilla Uppåkra i Skåne, och i Västra Sundby på 
Amager. Dessa jordegendomar var av storleksord
ningen 4 1/2-8 bol. Det övriga jordinnehavet bestod 
av många mindre gods, där gårdar på ett halvt bol 
inte var ovanliga.

Godsen delades mellan det som kallades ”biskop
ens bordsgods” och ”brödraskapets gods”. Till bi
skopens bord inflöt kontinuerliga inkomster. Biskop
liga förrättningar, bl.a. för invigning av nya kyrkor, 
gav inkomster. Sockenkyrkorna betalade för dessa 
biskopstjänster. Det var under biskop Absalons tid 
som biskopstiondet infördes. Det innebar att en tred
jedel av tiondet tillföll biskopens bord. Därtill kom 
den mängd gåvor som flöt in i strida strömmar till 
domkyrkan. Vanliga gåvor var t.ex. guld, silver, 
pengar, kläder, skålar, böcker - ofta avsedda för 
gudstjänstbruk - och jordegendomar.

De egendomar som kom i brödraskapets ägo, 
t.ex. de som biskopen donerade från sitt bord till 
brödraskapet, blev ibland uppdelade i prebenden. 
Dessa utdelades sedan till medlemmar i kaniksam- 
fundet, till deras försörjning. Inom samfundet som 
var hierarkiskt organiserat fanns olika grader. Den 
högsta statusen hade dekanen följd av prosten, vilkas 
ämbeten kallades för digniteter. Lägre i rang stod 
presbyter och diakoner. Bland de ännu lägre ämbete
na kan nämnas subdiakoner och akolyter. Utöver 
dessa ämbeten fanns andra slag av tjänsteinnehavare 
såsom kantor, kustod (en slags kyrklig uppsynings- 
man), källarmästare, gästvårdare, sjukvårdare, rä
kenskapsförare och allmosegivare. Dessa slag av 
tjänster är kända från domkyrkans äldsta historia. 
Titlarna finns uppräknade i den Constuetudines 
Canonicae, som var gällande från år 1136 och fram
åt i tiden.

Biskoparna grundade flera kloster i Skåne. Inom 
klostrens organisation fanns också en rad olika be
fattningar. Högst i rang var prosten eller priorn, allt
så klosterföreståndaren. Därefter kom underprior, 
prelater, diakoner och underdiakoner. Dessa var ka- 
niker och prästvigda. Till klostren hörde också den 
grupp som ombesörjde de dagliga sysslorna i kloster
byggnaderna, ladugårdar och i klosterträdgården, 
dvs. lekbröderna. De hörde till klostret men var inte 
jämställda i rang med kanikerna.

Kanikerna skulle bl.a. läsa dödsmässor över de 
män och kvinnor, som efter en särskild anhållan bli
vit upptagna som lekmannamedlemmar i kloster
samfundet. Lekmännen kunde vara furstar och stor
män, borgare och bönder, både män och kvinnor. 
Genom mässorna gjordes de delaktiga av de goda 
gärningar som utfördes i klostret. Säkert var det till 
stor del från sådana lekmannamedlemmar som 
många gåvor flöt in till klostren. För att bli delaktig i 
brödernas förböner och få en årlig dödsmässa, gav 
man både gåvor under sin livstid och testamenterade 
jord och annan egendom till kyrkan. Lunds domkyr
ka upprättade ett kalendarium som fungerade som 
en hjälpreda vid uppfyllandet av de många kyrkliga 
förpliktelserna. Det var många mässor som skulle
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hållas. Kalendariet som kallades Memoriale fratrum, 
lades upp år 1123, och användes ett tjugotal år. Det 
ingår i den dokumentsamling som kallas Necrologi- 
um Lundense. Dessa dokument tillhör Nordens älds
ta bevarade skriftliga dokument.

Under en period från omkring år 1085 till 1100- 
talets mitt hade Lunds domkyrka blivit oerhört rik, 
genom gåvor både från kungamakten och enskilda 
personer. Domkyrkans organisation hade byggts upp 
genom att olika ämbeten hade inrättats. Dessutom 
hade författarskap börjat bedrivas och klostergrund- 
ningar hade påbörjats. Lunds domkyrka hade på en 
relativt kort tid blivit något av en medelpunkt för 
Nordens kristenhet. Biskoparna i Lund hade ett 
mycket stort inflytande över hela den kyrkliga ut
vecklingen i Danmark och speciellt i de östdanska 
provinserna Skåne och Blekinge (Bolin 1930, s. 233- 
246). Mission, kristnande, kyrkogrundande och 
sockenbildning var de stora uppgifterna under 1100- 
och 1200-talen. För att fullfölja dessa uppgifter 
krävdes stora resurser. Lunds domkyrkas utveckling 
tycks ha gått parallellt med ett allt starkare inflytan
de från den danska kungamakten. Dess insatser har 
redan nämnts men hur var det med det världsliga 
frälset? Förekom det jorddonationer också från an
dra än kungamakten?

Ur 1600-talsmaterialen kunde man utläsa att 25 % 
av antalet enheter i Heddingeområdet var utsockne 
frälsegårdar men andelen frälsegårdar kan emellertid 
ha varit större under den äldre medeltiden. Ett socialt 
skikt, ett världsligt frälse, utkristalliserades också allt 
tydligare under loppet av medeltiden. Generellt sett 
var det vanligt att donera gods till kyrkan och Lunds 
domkyrkas gods växte fram och expanderade kraftigt 
under hela medeltiden. Kan vi hitta några medeltida 
belägg för jordöverföringar och andra gåvor, från 
bönder och från världsligt frälse till kyrkan?

Några dokument samlade i Lunds ärkestifts ur- 
kundsböcker rör gods som överförts från frälse jord
ägare till domkyrkan. Diplomen omtalar dessa i 
dombrev över gods, s.k. skötebrev. Som exempel 
kan nämnas, väpnaren Ffans Spoldener af Klågerup 
och Arlöf Pedersdotters överlåtelse av allt sitt gods i

Mossheddinge till Jens Poulsen, ärkedjekne och kyr- 
kovärd i Lunds domkyrka.8 Väpnare Nilsz Brädes på 
Wandåhs skötebrev på två gårdar i Kudbeddinge 
(Kornheddinge) till Lunds domkyrka är ytterligare 
ett exempel (Bolin 1930, s. 233-246).

Ett lokalt förankrat frälse skymtar också fram i 
andra källor. Mossheddinge finns omnämnt i Lunds 
domkyrkas gåvoböcker från äldre medeltid (Liber 
Daticus Lundensis Vestitutor). Här omnämns en rid
dare Tulo vars hustru överlämnat en dyrbar purpur- 
färgad tunika att användas vid gudstjänst.9 Ytterligare 
en notis finns införd i gåvoboken och den behandlar 
en inkomstkälla från Mossheddinge som domini 
Thordonis sacerdotis, identifierad som dekan i Lund, 
uppburit. Denna inkomst ska användas till de fattiga 
och obemedlade.10 Det finns ytterligare ett belägg för 
kontakt mellan Heddinge och Lunds domkyrka.

Necrologium Lundense

Det allra äldsta skriftliga belägget där Heddinge om
nämns återfinns i Lunds domkyrkas nekrologium.11 
Heddinge har noterats i nekrologiernas Memoralie 
fratrum, alltså i den kalendariska delen av nekrologi- 
et. Anteckningen gäller för dagen den 11 jan. Speciel
la årtal är inte angivna. Enligt handskriftsexpertisen 
kan notisen ha tecknats ned tidigast från 1120-talets 
mitt och allra senast år 1170. Hela meningen lyder in 
extenso o but Etta laica de heddmgi.12 Vad betyder 
detta? Anteckningen om laica de beddingi kan tolkas 
som ett belägg för att det i Heddinge hade funnits en 
lekman eller lekbroder, eventuellt knuten till något 
av klostren tillhörigt Lunds domkyrkas intressesfär, 
kanske Laurentius, Allhelgona eller Dalby kloster.

Namnet Etta komplicerar emellertid tolkningen. 
Etta anses vara ett kvinnonamn besläktat med Estrid, 
enligt kompletterande uppgifter till Lunds domkapi
tels gavebøger. Det fornsvenska namnet Ætta har ock
så förekommit på en runsten i Norrvidinge härad i 
Småland. Namnet är också känt från Finland (Svens
ka runinskrifter 1935, s. 74). Lauritz Weibull påtalar 
att det endast förekommer ett fåtal kvinnonamn i nek- 
rologiet. När kvinnor förekommer i nekrologiet be
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nämns de ofta som moniales, sanctimoniales eller mo- 
nacbe. Benämningen laica är också relativt ovanligt, 
vanligare är att conversus användes. Weibull kom
menterar dock inte specifikt Etta. Hur ska vi tolka det
ta mysterium, att det i Heddinge funnits en kvinnlig 
lekman/lekbroder under en period då nunnekloster 
var ovanliga i den här regionen? Möjligen kan hon ha 
tillhört S:t Peders nunnekloster av benediktinerorden i 
Lund. Detta kloster grundades troligen av ärkebiskop 
Eskil (1137-1178) men notisen i nekrologiet härrör 
sannolikt från biskop Askers tid, dvs. före nunneklos
trets grundläggning. För att få klarhet i frågan måste 
den ytterligare utredas. Vad avspeglas egentligen i 
denna notis? Hur ska den tolkas?

En tänkbar förklaring till att kvinnan Etta finns 
omnämnd i kalendariet kan troligen kopplas till föl
jande företeelse. Det var en ganska vanlig tradition 
för medeltidens människor, särskilt i de högre kret
sarna, både för kvinnor och män, att på dödsbädden 
anhålla om att få anlägga klosterdräkt. I gengäld 
ställde de hela eller delar av sin förmögenhet till res
pektive klosters förfogande. De har alltså inte varit 
att betrakta som ordinära medlemmar av respektive 
klosterorden. Storleken av den förmögenhet som de 
gav i utbyte var kanske avgörande för hur de be
nämndes i det ursprungliga nekrologiet. Denne lek
broder, kvinnan Etta, är noterad i Memoralie frat- 
rum, i den kalendariska del av nekrologiet där man 
förde in uppgifter om de tjänster som skulle utföras. I 
detta fall har det noterats att en själamässa årligen 
ska hållas för kvinnan. Notisen finns också införd i 
Lunds domkyrkas gåvobok, Liber Daticus Lunden- 
sis, Vestitutor. En smärre ändring av texten har skett. 
Den lyder där istället obiit Etta in heddingi laica. 
Lauritz Weibull som analyserat båda källorna, me
nar generellt att Memoralie fratrum (nekrologiet) ger 
uttryck för uppfattningen hos ärkebiskopen Asker 
(1104-1137) och hans närmaste män. Medan ärke
biskopen Eskil (1137-1178) och kretsen kring ho
nom, skymtar bakom notiserna i Liber Daticus (gå- 
voboken). Omskrivningarna avspeglar också i vissa 
fall en förändrad syn, ”i Liber daticus skymtar i skar
pa drag den nya tiden” menar Weibull (Weibull

1923). Möjligen med risk för en övertolkning kan 
formuleringen in heddingi laica istället för det ur
sprungliga laica de heddinge avspegla en förskjut
ning i både Heddinges och Ettas dignitet i förhållan
de till klostret och till Lunds domkyrka. In heddingi 
istället för de heddingi och den ändrade ordföljden, 
alltså att laica nämns allra sist, ger ett annat intryck. 
Heddinges och Ettas dignitet tonades ned medan 
domkyrkans makt markerades.

Min tolkning är att Etta har varit en betydande 
person från Heddinge. En kvinna som kanske tillhör
de ett tidigmedeltida ”världsligt frälse”. Denna kvin
na har i likhet med andra ledande personer som till
hörde ett högre socialt skikt, haft för avsikt att gå till 
eftervärlden som en from person, och därför donerat 
något dyrbart, en förmögenhet eller ett jordagods till 
Lunds domkyrka eller till något av klostren.

Existensen av ett tidigmedeltida världsligt frälse 
har också diskuterats utifrån helt andra iakttagelser, 
nämligen de äldsta tomtindelningarna i byarna. Skif
teskartor från Kyrkheddinge ger upplysningar om att 
det verkar ha funnits en ornumliknande större tomt i 
byn. Ornum kallades de stora oregelbundna stycken 
av jord som av någon anledning inte delats upp i te
gar. De låg ofta i anslutning till bymarken, och var 
sedan urminnes tider genom tydliga märken avgrän
sade. De var inte heller underkastade alla de bestäm
melser, som vid den tiden annars gällde byns mark. 
Den gård som ägde ett ornum, hade förmodligen 
också del i alla skiften, vilket sammantaget innebar 
lite större resurser och jordägande än vad de övriga 
gårdarna i byn hade. Historikern Sture Bolin menade 
redan på 1930-talet att ”Det är nog ofrånkomligt, 
att dessa ornum voro i bondeadelns hand och dess 
skapelser.” (Bolin 1930, s. 46 och Dahl 1942).

Oregelbundna större oskiftade delar av tofter, tom
ter eller annan bymark, diskuteras också i dagens 
forskningsdebatt som en indikation på gamla ur
sprungliga, kanske försvunna ”huvudgårdar”. På 
samma sätt antas att ”gaard” i medeltida källor indi- 
kerar existensen av en ”huvudgård” (Skansjö 1983 
och Riddersporre 1995). Det finns en notis angående 
Heddinge gaard i det danska arkivregistraturet.13 Vid
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en närmare kontroll av detta belägg visar det sig att 
det härrör från Tornmarps kloster och lyder in extenso 
]them Heddinghe gaard ligger till Tomerups clostber. 
Heddinghe gaard har i detta fall lokaliserats till Bara 
härad och belägget är osäkert daterat till 1490-talet.

Tornmarps kloster var ett premonstratenserklos- 
ter liksom Öveds kloster, Bäckaskog-Vä och Trefal- 
dighetsklostret i Lund. Ärkebiskop Eskil (1137- 
1178) grundade Tornmarps kloster. Det var också ett 
av de äldsta hospitalen i Skåne, ett s.k. S:t Jörgens 
hus. Många av biskoparnas klostergrundningar i 
Skåne ägde rum under 1100 och 1200-talen (Schal- 
ling 1936 och Wallin 1989).

Det är tre grupper som haft stor betydelse för klos
trens jordrikedom: kungamakten, enskilda personer 
och kyrkans män (biskoparna). Vanlig allmoge sakna
des i stort sett som jorddonatorer under äldre medel
tid, när det gäller såväl donationer till kyrkan som till 
klostren. Klostren i Skåne blev efterhand mycket 
godsrika, och vid medeltidens utgång innehade de inte 
mindre än ca 2000 gårdar (Schalling 1936).

Sammanfattningsvis kan sägas att en tänkbar 
tolkning av källorna, både av kartmaterial och de 
äldre skriftliga dokumenten, är att en huvudgård kan 
ha funnits i Kyrkheddinge. Enligt ett skriftligt belägg 
existerade Heddinghe gaard under senmedeltiden 
och tillhörde då Tornmarps kloster. Hypotetiskt kan 
jordegendomen ha kommit till Tornmarps klostet 
från Lunds domkyrka, genom en donation av en 
jordegendom. Den kan ha en koppling till Etta från 
Heddinge. Bakom notisen Etta laica de heddinge i 
lundanekrologiet, skymtar i sådana fall både en 
jorddonation och en världslig jordbesuttenhet från 
1100-talets Heddinge.

Överföringen av Heddinge gaard kan ha skett 
under senmedeltiden. Paralleller till detta finns ex
empelvis från Skytts härad där flera mindre huvud
gårdar, hela 12 av 14 adliga huvudgårdar för väpna
re eller riddare, har upphört att existera. På 1570- 
talet fanns där endast två huvudgårdar kvar. Detta 
har diskuterats i samband med omstruktureringar till 
följd av flera krisfenomen under senmedeltiden 
(Skansjö 1983, s. 261 f).

Medeltida huvudgårdar med gods i Heddinge.

Finns det fler belägg för ett mer utbrett frälse jordä
gande i Heddinge under medeltiden?

Eftersom det på 1600-talet fanns ett antal gårdar 
som hörde till kategorin ”adelns utsockne” i Hed
dinge bör vi undersöka om dessa kan ha varit gårdar 
som långt tillbaka i tiden tillhört frälse. Dessa ut
sockne frälsegårdar hörde på 1600-talet till olika hu
vudgårdar. Kornheddinge by hade två halva hemman 
som låg som utsockne frälse till Björnstorps gård. 
Register från år 1671 tar upp en gård liggande till 
Tor up. Vallby hade tre utsockne hemman lydande 
under Värpinge gård och en gård låg under Klåger- 
ups gård. Registret tar även upp några hemman i 
Vallby som låg till Björnstorp gård.

De frälse huvudgårdar som hade ”utsockne går
dar” i Heddingeområdet på 1600-talet var således: 
Torup, Klågerup, Värpinge och Björnstorp. Frågan 
är då hur gammalt detta godsinnehav var? Går det 
tillbaka på en medeltida godsstruktur i Torna och 
Bara härader? Låt oss genom det medeltida diplom- 
och urkundsmaterialen försöka besvara frågan.

Av medeltida urkunder kan bl.a. utläsas att Kung 
Oluf år 1377 skänkt en gård och två ödegårdar i 
Heddinge till Nils Hakz arvinge, Nicolao Hack. Den
ne person var innehavare av Häckeberga huvudgård. 
Vidare har det framgått att jord i Mossheddinge har 
överförts från riddaren Hans Spoldener av Klågerup 
till Lunds domkyrka år 1428. Likaså har Nilsz Brä
des på Wandåhs (Vanås) gett skötebrev på gårdar i 
Kudheddinge (Kornheddinge) till Lunds domkyrka 
år 1511. Av dessa uppgifter kan vi sluta oss till att det 
funnits ett medeltida frälse godsägande i Heddinge 
som förmodligen var mer omfattande än de 25 % av 
gårdstalet som återstår på 1600-talet.

De huvudgårdar som nämnts ovan i diplom och 
jordeböcker, har alla en medeltida historia, med ett 
enda undantag: Björnstorps gård. Den bildades år 
1571 efter en förläning av kungligt gods, Björnstorps 
Torp, som bestod av tre gårdar och två fästar. Det 
var förmodligen ingen gammal försvunnen huvud
gårdsbildning. Förläningen gick till en viss Mikkel
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Pedersen Going. Denne man köpte till ytterligare 
fyra gårdar från kronan och skapade Björnstorps 
gård på 1580-talet.14 Värpinge gård omtalas i urk
under från 1300-talet som befäst och donerades till 
Lunds domkyrka. På 1700-talet ändrades namnet till 
Trolleberg. 15Klågerups gård är känd sedan 1100-ta- 
let. Torups gård har också medeltida rötter.16 Vanås 
gård finns belagt i källorna sedan 1400-talet och 
innehades då av väpnaren Eskild Aagesen.17 Det fräl
se jordägandet i Heddinge var av karaktären utsock- 
ne ströfrälse, alltså enstaka gårdar som tillhörde en 
adelsman vars huvudgård inte låg inom socknens 
gränser. Det geografiska avståndet mellan ströfrälse- 
gårdarna och huvudgården varierade.

Utöver dessa uppgifter om frälse huvudgårdar med 
jordinnehav i Heddinge är det också av vikt att påtala 
kopplingen till Lindholmens slott. Hela Bara härad 
var underlagt Lindholmens slott, dvs. häradet utgjor
de en del av deras förvaltningslän.18 Lindholmens 
borg och slott fungerade som ett kungligt administra
tivt centrum och omfattade stora delar av södra Skå
ne. Lindholmen var en äldre medeltida föregångare till 
Malmöhus långt fram i tiden, till 1540-talet.19

Sammanfattningsvis kan konstateras att jordä
gandet och inflytandet i området under medeltiden 
kan liknas vid en sammanflätad väv. Olika gruppe
ringar och representanter för medeltida maktutöv
ning: kyrka, krona och frälse bildar ett slags nätverk. 
Dokumenten nämner allt som oftast kungar, riddare, 
väpnare och inte minst prelater och biskopar. Genom 
olika förläningar, donationer och köp har mönstret i 
denna väv varierat från tid till annan. Ett genomgå
ende, tydligt växande och markant inslag i väven var 
kyrkligt. Det kyrkliga inslaget är klart synligt under 
hela den period som undersökts här, alltså från 1100- 
talet och fram till 1600-talets slut. Det frälse jordä
gandet i området bestod av enstaka gårdar som hör
de till olika huvudgårdar i Skåne.

Akademihemmanen

Reformationen, både i Sverige och Danmark innebar 
att domkapitlens egendom drogs in till kronan. I

Sverige splittrades dessa egendomar upp och införli
vades med kronogodset. I Danmark bibehöll de sin 
medeltida form som fristående förvaltningsenheter.

När Lunds universitet grundlädes år 1666, erhöll 
det en donation av 1200 gårdar från kronans indrag
na domkyrkogods. Kronan reducerade denna gods
donation år 1673 och 1679. År 1681 bildades det 
som kom att kallas ”akademihemmanen”. Dessa 
gårdar var nu bara 28 stycken, varav Kyrkheddinges 
Södergård var en av dem. Karin Helmer som speciellt 
studerat akademins hemman konstaterar att de feo
dala och patriarkala dragen var starka ända fram till 
1800-talets början. Professorerna tecknade enskilda 
städjoavtal med sina åbor på dessa prebendehemman 
(Helmer 1993, s. 18-20, 80).

Social och ekonomisk struktur
Några av de mest centrala källorna kommer här i 
korthet att analyseras. Det handlar om Kronans jor- 
debok från 1662 och Decimantjordeboken 1651. Vi
dare kommer resultatet att jämföras med några av 
geografen Sven Dahls resultat från studien av Torna 
och Bara härad. Först redovisas mantalsuppgifter 
och uppgifterna om räntans storlek från gårdarna 
enligt 1662 års jordebok. De kamerala mantalsupp
gifter i jordeboken (jb) var följande:

Kyrkheddinge: 1662 års jb upptar sju hela och två 
!4 dels kanikhemman samt ett *A dels 
kronohemman.
Kornheddinge: 1662 års j b upptar fyra Vi kanik
hemman samt två Vi utsockne frälsehemman. 
Mossheddinge: 1662 års jb upptar för hela Esarps 
socken ett helt och två Vi kronohemman, fem Vi 
utsockne frälsehemman, fyra hela och tre Vi 
kanikhemman.
Hemmestorp: 1662 jb upptar 4 hela kanikhemman. 
Vallby: 1662 jb upptar ett V4 kronohemman, ett 
pante frälsehemman, tre hela kanikhemman, ett 3A 
kanikhemman samt tre V4 kanikhemman. Därtill 
kommer ett helt och fyra 2/3 dels utsockne frälse
hemman.
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Dessa hemman var taxerade till jordräntor som 
framgår av Kronansjordebok från år 1662.20 
Av tabell 1 framgår att ett stort antal gårdars ränta 
inte har noterats. Det var gårdar som tillhörde fräl- 
set. Av de gårdar vars ränta angetts hade 23 % en 
ränta på mellan 10,1-15 daler, och 15 % hade en 
ränta på mellan 15,1-20 daler. För Kyrkheddinge by 
återfinns de flesta gårdarna i dessa kategorier. En 
gård i Kyrkheddinge och en gård i Esarps socken 
hade båda en högre ränta, den var på mer än 20 da
ler. Bakom siffrorna ligger en uppskattning av res
pektive hemmans prestationer av både rena penning
avgifter, produktion av korn, råg, havre, smör, ved 
och dagsverken. Mitt intryck av beskattningen av 
gårdarna är att det i varje by fanns en kärna av rela
tivt jämnstora gårdar. Dessa var skattlagda till i stort 
sett samma belopp och upptagna i längden med sam
ma slag av naturprodukter. Utöver dessa gårdar 
fanns ett antal mindre enheter. Den ekonomiska 
struktur som kan skönjas utifrån jordebokens upp
gifter var således relativt homogen. Allmogen bruka
de i stort sett lika stora gårdar, även om det förekom
mer några betydligt mindre enheter. Det bör också 
noteras att räntan är okänd för 40 % av gårdarna.

Den sociala skiktningen skönjes också i Deci- 
mantjordeboken från år 1651. Där kan benämningar 
som bönder, fästar och ugedagsbönder också belysa 
skiktningen ytterligare. Materialet har splittrats upp 
efter respektive jordnatur: krono-, kyrko- och frälse
jord (se tabell 2, 3 och 4). Från den del av Kyrkhed
dinge socken som låg i Torna härad har inga uppgif

ter lämnats, istället har Vallby i Decimantjordeboken 
redovisats under Bara härad. Brukarna klassificeras 
antingen som bönder på hela, halva eller fjärdedels 
hemman, och som fästar. En ugedagsbonde har note
rats. Vidare har det också noterats att Thott och Ul- 
feldt var jordägare i Vallby och Kornheddinge. Kro
nan innehade jord i Vallby och Kyrkheddinge. Dom
kyrkan innehade merparten av jordägandet i 
samtliga byar i Kyrkheddinge socken. Sammanlagt 
redovisas i detta register 23 bönder, 13 fästar och en 
ugedagsbonde.

De lägre skikten av gatehusmän och inderster (in
hyses) kommer tyvärr inte fram i de källor som under
sökts här. Där medeltida huvudgårdar etablerades 
växte det ofta fram gatehus. Sven Dahl påpekar sam
bandet mellan huvudgårdar och uppkomsten av gate- 
husbebyggelse. Han menar att ”Även gatehusen i by
arna hade ofta huvudgårdar att tacka för sin upp
komst. Dessa uppbyggde ofta i näraliggande byar 
gatehus, för vilka hyra sedan utgick i form av dagsver
ken. Ibland lades till dessa hus även en obetydlig jor
dareal.” (Dahl 1942, s. 65f). Vanligen var det fråga 
om en kålhage. Gatuhusen beboddes också ibland av 
personer med speciella funktioner som hantverkare, 
ryttare och fäherdar. Som regel var de som bodde i 
gatehusen benämnda husmän. De kan betraktas som 
den tidens proletariserade grupp. De var helt enkelt 
lantarbetare och hantverkare. Dahl påtalar också att 
klostrens drift ofta liknade en slags huvudgårdsdrift 
och nämner som exempel Dalby kloster, Allhelgona- 
klostret och S:t Peders kloster (Dahl 1942, s. 63-66).

Antal daler okänd 0-5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 >20 s:a enhet
Kyrkheddinge 1 1 1 3 5 1 12
Komheddinqe 3 1 2 1 7
Esarp sn. Mossh. 8 1 5 1 15
Hemmestorp 1 3 4
Vallby 8 2 1 3 14
S:a antal enhet 21 4 5 12 8 2 52

Tabell 1. Antal enheter med ränta i daler. Källa: 1662 års jordebok. fol 167-169. fol 260-263. fol 266-267.
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bönder fästar ugedags
Kyrkheddinge 1 3
Kornheddinge
Mossheddinge
Hemmestorp
Vallby 2 1
Summa 1 5 1

Tabell 2. Kronojorden. Källa: Decimantjordeboken. Lunds domkapitel år 1651, fol 523-526.

bönder fästar ugedags
Kyrkheddinge
Kornheddinge 4
Mossheddinge
Hemmestorp
Vallby 3
Summa 7

Tabell 3. Frälsejorden. Källa: Decimantjordeboken. Lunds domkapitel år 1651, fol 523-526.

bönder fästar ugedagsbönder
Kyrkheddinge 6 2
Kornheddinge 3
Mossheddinge 3
Hemmestorp 1
Vallby 5 3
Summa 15 8

Tabell 4. Kyrkojorden. Källa: Decimantjordeboken. Lunds domkapitel år 1651, fol 523-526.

För Heddinges del är frågan hur uppgiften om en 
Heddinge gaard, som hörde till Tommarps kloster på 
1400-talet ska tolkas.21 Kan detta betyda att det har 
funnits en huvudgård och hur har då byarnas gårdar 
och bebyggelse hört samman med det medeltida klos
tret. Förmodligen var även Tommarps klosterdrift or
ganiserad genom dels en egen gårdsdrift i klostrets allra 
närmaste omland, motsvarande det som brukar kallas 
birket. Över längre geografiska avstånd bars driften 
och uppbörden till klostret upp av en organisation av 
uppbördsgårdar. Genom de uppgifter som finns i Dalby 
klosters intäktsbok från 1530-1531 kan man konstate
ra att klosterdriften var upplagd på ovan nämnda sätt 
för Dalbyklostret. Det hade mindre centra ute i perife
rin, där vissa gårdar eller personer hade till uppdrag att

sköta uppbörden till klostret. Någon omfattande gate- 
husbebyggelse har inte framskymtat i de historiska käl
lorna från Kyrkheddinge. Det tyder på att ”huvudgår
den” i Heddinge upphört att existera som en större 
självständig agrar enhet senast före 1600-talets mitt.

Produktionsinriktning. När och varför 
skedde förändringar?

Direkta uppgifter om produktionen finns inte i det 
medeltida materialet från Heddingeområdet. När
mast till hands för den medeltida perioden ligger att 
genom de uppgifter som finns från huvudgårdar, 
klostren och Lunds domkyrka, också hypotetiskt dis
kutera produktionen i Heddinge. Normativa källor
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som lagar, i detta fall Skånelagen kan också använ
das för att ge en generell bild.

Från 1500-talet och framåt har vi emellertid di
rekta uppgifter från Kyrkheddinge socken. Låt oss 
börja med att se på dessa uppgifter. Av intresse är 
Lunds stifts landebok från år 1569. Denna landebok 
har använts flitigt i forskningen och jämförelser kan 
bli aktuella. Av landebokens uppgifter framgår föl
jande. Till pastorns lön levererades följande produk
ter: 3 1/2 pund råg, 5 pund korn, 7 tunnor havre, 7 
lamm och 20 gäss. Uppgifter finns också på vad som 
producerades på de olika tofterna för prästgårdens 
och sockenkyrkans räkning. Utöver ovannämnda 
slag av spannmål finns uppgifter om ängsproduktio- 
nen, sammanlagt uppges 34 lass äng. Landeboken 
upplyser oss således om att jordbruksproduktionen 
bestod av både spannmålsodling och kreatursskötsel.

Om vi jämför med de naturaprodukter som finns 
angivna drygt hundra år längre fram i tiden, i 1662 
års jordebok och i jordrevningsprotokoll från 1671, 
kan vi konstatera att ovanstående naturaprodukter 
finns med. Ytterligare två produkter finns emellertid 
nu upptagna i registren: smör och ved. Det är pro

duktionen från krattmarkerna, alltså från skogen, 
som avspeglas i uppgifterna angående antal lass ved. 
Produkten smör avspeglar naturligtvis kreaturssköt- 
selns betydelse (se sammanställning i tabell 5 och 6). 
Av tabell 5 framgår det att havre och korn var de 
vanligast förekommande naturaprodukterna. Smör 
och ved förekom också. Kyrkheddinge bys hemman 
rantade som regel korn, havre, smör och ved.

Av sammanställningen i tabell 6 framgår att går
darna i Kyrkheddinge hade betydligt mindre till
gångar av ängsproduktionen i jämförelse med de öv
riga byarna i socknen. Samtliga hade mindre än 11 
lass äng medan de övriga byarna som regel var upp
tagna för 20 lass äng. Det absoluta talet var 20 lass 
äng för flertalet redovisade hemman. I Esarps socken 
finns också sex hemman noterade för mer än 21 lass 
äng. Ett av dessa var det större kronohemmanet, en 
mindre huvudgård, kallad både för ”Esarp säteri” 
och ”Esarp gaard” i källorna.22

Sammanfattningsvis kan man som Sven Dahl 
analysera produktionsområden för spannmål, dvs. 
jämföra de korndominerade områdena med råg- och 
havreodlingens utbredning. Då kan konstateras att

korn råg havre smör ved okänd ränta antal enheter
Kyrkheddinqe 8 2 10 9 7 1 12
Kornheddinqe 2 3 2 1 3 7
Esarp sn. Mossh. 7 6 7 6 8 15
Hemmestorp 2 1 3 3 1 1 4
Vallby 3 4 4 2 8 14
Summa antal 22 9 27 18 17 21 52

Tabell 5. Antal hemman som räntar korn, råg, havre, smör och ved. Källa: 1662 års jordebok. fol 167-169, fol 260- 
263, fol 266-267.

0-5 6-10 11-20 21-30 antal enheter
Kyrkheddinge 7 5 12
Kornheddinge 6 6
Esarp sn. Mossh. 1 6 7
Hemmestorp 4 4
Summa antal 7 5 11 6 29

Tabell 6. antal enheter med antal lass äng. Källa: Jordrevningsprotokoll år 1671.
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kornodlingen dominerade i Heddingeområdet. Det 
bekräftas också att Heddinge har befunnit sig i ett 
overgangsområde mellan en klart korndominerad 
åkerbygd och ett odlingsmönster som var karaktäris
tiskt för Romeleåsens skogsbygd (Dahl 1942, s. 116- 
132). Skogsbygden karaktäriserades av ett större in
slag av råg- och havrejordar, en större betoning på 
kreatursskötsel och rikligare tillgång på kratt- och 
skogsmarker. Heddinge producerade helt klart mer 
korn än råg, men produktionen var inte ensartad. Ett 
flertal andra produkter förekommer också. Särskilt 
intressant är att hela 27 gårdar redovisats med skat
tepersedeln havre. Havre odlades ofta på ”sämre” 
jordar. Förekomst av havreodlingar har av Dahl för 
socknar av det här slaget, alltså med relativt stor till
gång på bra jordar, förklarats som en slags kompen
sation för de begränsade utmarkstillgångarna. Häs
tarna fick lite mer havre istället för enbart hö. Havre 
kunde t.ex. odlas i dikeskanter där ängs- och ut- 
markerna var begränsade.

Mer djupgående studier av utvecklingen under 
1700-talet skulle förmodligen ge en del belägg för 
ökad konkurrens om utmarkstillgångarna, och pro
påer om tydligare regleringar av dessa resurser har 
säkerligen förekommit. Kyrkheddinge by med sina få 
ängslass per gård, har förmodligen haft problem med 
utmarkstillgångar redan på 1600-talet, eller kanske 
ännu tidigare. Dahl påtalar också att herrgårdar som 
Torup och Häckeberga ständigt bevakade och för
sökte utöka sina utmarkstillgångar. Likaså har bara 
17 av 52 hemman i Kyrkheddinge och Esarps socknar 
redovisats med naturapersedeln lass ved. Uppgifterna 
från Kyrkheddinge by kan tolkas som indikationer på 
begränsade ängs- och utmarkstillgångar, vilket också 
tyder på knappa tillgångar och kanske t.o.m. en be
gynnande skogsbrist, mot slutet av 1600-talet.

Våra bristfälliga uppgifter från det medeltida Hed
dinge tillåter oss inte att dra några säkra slutsatser om 
förändringar i produktionsinriktning bakåt i tiden. 
Det är dock värt att notera att det också i medeltida 
dokument ibland finns särskilt angivet rättigheter till 
olika slag av resurser. Skötebrevet från riddaren Hans 
Spoldener angående gods i Mossheddinge omnämner

t.ex. flera av de tillgångar som hör till dessa jordagods 
”all den deldh och ræthekheth som wj hawe i gotz j 
Mwsheddinge j Heddinghe soghen j Bara Hæreth, 
meth all thes gotz till liggilse, som er agher och engh, 
skogh, mwsce, wath och thiwrth.” (min kursiv). Från 
Hardeberga nämns t.ex. böndernas rättigheter till fri 
kraath, qwesste och basth, i utmarken i ett dokument 
från 1400-talet. Andra dokument omtalar rättigheter 
till t.ex. ollonbete (se Dahl 1942, s. 104-108 ang. ut
markens betydelse).

Skånelagen, som nedtecknades på 1210-talet, om
nämner också regler för nyttjande av skog och ut
marker. Det kunde bli böter för olovligt skogshugge 
eller för lövtäkt i annans skog. Följande böter var att 
vänta: ”hugger någon ved lassvis i annans inhägnade 
skog, böte han två örar för vart lass och lämne ut allt 
det han högg” eller ”Hugger någon för kreatur i en 
annans hägnade skog, böte han så som sagt är om 
skogshygge och om skogsavbarkning, vare sig de äro 
färre eller fler”. Följande exempel rör också vedsam
ling. ”Vindfälle må man aldrig taga i en annans in
hägnade skog utan dens lov, som äger skogen. Tager 
annan bort det, böte han, såsom dens värdering är, 
som äger skogen, eller bjuder ed därför.” Avsnittet 
om byalaget innehåller bestämmelser om inhägnader 
och kreatur. Regler för nyttjande av olika slags till
gångar som mader, ängar, skogar och vattendrag ges 
också (Svenska landskapslagar 1979, s. 106-124).

Ödeläggelse i byarna - krigshärjningar och 
försvenskning

Både tillgångar till och behovet av resurser är bero
ende av befolkningstrycket. Generellt antar vi att 
trycket på resurserna under medeltiden inte var lika 
stort som under senare århundraden. Vi räknar med 
att befolkningen över tid kontinuerligt ökade i antal. 
Det finns dock också år och perioder av stagnation 
och rent av folkminskning. Digerdöden och senme
deltidens kriser förde med sig ödeläggelse av byar 
och gårdar (Skansjö 1983, s. 280f). Olika krigsop
erationer drabbade ibland även bönderna och lokal
befolkningen. Sociala oroligheter utbröt under olika
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perioder och dessa förändringar har givetvis också 
påverkat produktionen. Byar och gårdar kan ha öde
lagts och bönderna har vägrat att fullgöra sin skyl
digheter gentemot kronan och kyrkan.

Några av de mest kända medeltida kriserna i 
Skåne var:

• 1180-talets uppror mot Absalon, mot hans kyrko- 
förvaltningsmän och framförallt mot införandet 
av biskopstiondet.

• Valdemar Sejr införde plogpenningen i Danmark. 
Hans efterträdare Kung Erik genomdrev denna 
skatt i hela riket. Lundaannalerna omnämner oro
ligheter i Lund år 1249.

• År 1387 förekom bondeoroligheter i sydöstra 
Skåne.

• Svenska härjningar ledde år 1452 till att Karl 
Knutsons män plundrade byar. I Heddinges närhet 
drabbades t.ex. Dalby och Torna Hällestad.

• Sociala oroligheter förekom i samband med 1525 
års bondeoroligheter riktade mot den skånska 
adeln. De tyska bondekrigen och den småländska 
Dackefejden ligger både tidsmässigt och geogra
fiskt nära. Bondeoroligheter låg i tiden.

Förklaringar till nedgång kan ges i termer av att öde- 
läggelse förekom, som led i omstruktureringar och 
förändringar i samband med senmedeltidens kriser. 
Befolkningsminskningen under senmedeltiden bru
kar påtalas som en naturlig orsak till ett ökat antal 
ödegårdar. Ödeanteckningarna behöver emellertid

inte betyda att gården varit utan brukare, det kan 
röra sig om s.k. kameralt öde, alltså en form av skat- 
tenedsättning.

Men vad kan vi utläsa direkt ur de lokala källorna 
angående ödeläggelse och befolkningens brukande 
av gårdar och jordar? Vilka indikationer finns på ett 
kontinuerligt ökande resursuttag i området? Har alla 
gårdars produktion utnyttjats maximalt? Det omta
las ibland att gårdar ligger öde eller att de nyligen 
har upptagits och därför är befriade från skatten (se 
tabell 7).

Av materialet i tabell 7 framgår att 35 %, alltså 18 
gårdar har haft nedsatt skattekraft. Det kan givetvis 
ha varit fler öde- eller förarmade hemman eftersom 
notiser saknas för frälsebönderna. Detta är en hög 
siffra. Förklaringar om vad som ligger bakom dessa 
notiser om öde, förarmade och återupptagna enheter 
kan vara flera. Några notiser avspeglar kanske den 
ödeläggelse av böndernas gårdar som blev resultatet 
av Horns skånska plundringskrig 1644-1645. Några 
av notiserna kan också vara föranledda av tillfälligt 
svåra år. Som en jämförelse kan nämnas Eva Öster
bergs studie av ödelagda gårdar i gränsbygden mel
lan Halland och Småland under det nordiska sjuårs
kriget (1563-1570). Gårdarna var ofta ödelagda un
der en tioårsperiod. Både kortare och längre ödesmål 
existerade. Från byar och gårdar som vid flera tillfäl
len drabbades av härjningar fanns relativt sett fler 
anteckningar om ”öde” gårdar. Ödeläggelsen var i 
dessa fall också långvarigare, nästan permanent 
(Österberg 1971 och 1977).

öde förarmat återupptaget antal enheter
Kyrkheddinge 3 1 1 12
Kornheddinqe 1 7
Esarp sn. Mossh. 1 4 15
Hemmestorp 4
Vallby 3 3 1 14
Summa antal 7 5 6 52

Tabell 7. Notiser om öde, förarmade ocb återupptagna enheter. Källa: 1662 års jordebok. fol 167-169, fol 260-263, 
fol 266-267.
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Sammanfattning — försök till en 
periodindelning

Är det möjligt att periodindela förhållandena i Hed- 
dingeområdet tidsmässigt utifrån förändringar i 
jordägande, gårdsstorlekar, socio-ekonomisk struk
tur, produktion och ödeläggelse? Vad ger de skriftli
ga källorna för möjligheter att belysa förändringar
na? Några perioder som är naturliga utifrån både 
den generella historiska utvecklingen i regionen och 
den specifika utvecklingen i Heddinge är:

• Utvecklingen under tidigmedeltid 1100-1200 har 
efterlämnat de äldsta skriftliga beläggen för både 
ortnamnet Heddinge och personnamnet Etta. Noti
sen i nekrologiet vittnar om den tidiga anknytningen 
till Lunds domkyrka. Vidare förekommer belägg för 
en riddare Tulo med anknytning till Mossheddinge 
och i ett annat belägg, uppgifter om inkomster från 
Mossheddinge till Lunds domkyrka.
• Under den högmedeltida perioden 1200-1350 har 
ett fåtal belägg gett upplysningar om Ecclesie Hed
dinge, sockenkyrkan, som är upptagen till två mark 
romerska mynt. Sockenkyrkan i Heddinge finns ock
så med i en räkenskap upprättad av påvekyrkans 
kollektor i Norden.
• Från senmedeltid 1350-1500 finns en rad doku
ment som bekräftar att olika frälsepersoner överfört 
jord till domkyrkan. Vidare att kungamakten över
fört tre gårdar till en frälseman. Två av dessa gårdar 
anges vara ”ödegårdar”. Vidare förekommer också 
arrendekontrakt och lejebrev på gårdar i Heddinge 
tillhörande domkyrkan. Gårdarna lejes ut till privata 
intressenter. Från den senmedeltida perioden har vi 
också uppgiften om ”Heddinge gaard” tillhörigt 
Tommarps kloster på Österlen. Denna uppgift indi- 
kerar att det kan ha funnits en mindre huvudgård i 
Heddinge, men att denna nu tillhör klostret. Kombi
nationen av uppgifter om ödegårdar och en eventu
ellt nedlagd äldre mindre huvudgård är intressant.

Den stämmer väl in på en utveckling som också kon
staterats som signifikant för den senmedeltida låg
adelns kris i Skåne. Diskussionen om en omstruktu
rering under senmedeltiden är aktuell i den historiska 
och geografiska forskningen. Ödeläggelsen kan ock
så vara resultatet av sociala oroligheter och bonde
resningar vid olika specifika tidpunkter.
• Reformationen och utvecklingen under 1500-talet. 
Från perioden har vi tillgång till uppgifter angående 
ett fyrtiotal tiondegivares avgifter till kyrkan. Lunds 
stifts landebok (1569) ger också upplysningar om 
produktionen på tre vångar: Norra, Södra och Flin
tebiers vångarna i Kyrkheddinge. Delar av produk
tionen av korn, råg, havre, hö, lamm, gäss och höns 
levererades till kyrkan. I kanikernas ”herligheder” 
ingick också rätten till städsmål, dagsverken och kör- 
slor. Reformationen innebar att klostren drogs in till 
kronan. Dalby klosters intäktsbok (1531), ger detal
jerade uppgifter om klostrets drift och uppbörd. Den 
produktion som framskymtar både i landeboken och 
i klostrets intäktsbok företer stora likheter.
• 1600-talets utveckling med utblick mot 1700-talet. 
Genom de uppgifter som ges i kronans jordeböcker på 
1600-talet får vi en relativt heltäckande bild av Kyrk
heddinge sockens byar och gårdar. Där finns uppgifter 
om jordnatur och om skattlagd produktion. 1662 års 
jordebok visar att merparten av gårdarna fortfarande 
var av kyrklig jordnatur, att det fanns gårdar under 
frälse och några kronogårdar. Produktionen var sam
mansatt som tidigare. Näringsgeografiskt överens
stämmer utvecklingen i Kyrkheddinge med de resultat 
som Sven Dahl redovisat i sin studie av Torna och 
Bara härader. Ett relativt stort antal ödenotiser före
kommer också i materialet. Ödeläggelsen kan troligen 
kopplas till härjningar i samband med erövring och 
försvenskning av Skåne. Böndernas reaktioner på för
svenskningen, för den här delen av Skåne, är ännu 
ofullständigt belyst i den historiska litteraturen. Troli
gen normaliserades utvecklingen först på 1700-talet, 
en tid efter att krigen och härjningarna upphört.
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Noter

1 Med Heddingeområdet avses följande byar: 
Kyrkheddinge, Kornheddinge, Mossheddinge, 
Hemmestorp och Vallby. För en allmän historik 
kring sockenbildningen, ortnamnen och jordä
gande i området se Ingemar Ingers lokalhistoris
ka arbete med titeln De tolv socknarna i Staffan- 
storps kommun (1978). Se också Skånsk kultur
bygd. Malmöhus. Skånes hembygdsförbunds 
årsbok (1983).

2 Dessa siffror avser bara antalet hemman och be
räkningarna tar inte hänsyn till hemmanens stor
lek.

3 Det bör i detta sammanhang också omnämnas 
att sex hemman var akademihemman. Kyrkan 
hade överlåtit hemmanens räntor och avkastning 
till lundaakademin. Enligt uppgifter i jordboks- 
registret troligtvis från årl671.

4 Se utdraget ur Lunds stifts landebok i Sundberg, 
K. Historiska källor till Kyrkheddinge, Kornhed
dinge, Mossheddinge, Hemmestorp och Vallby 
byars äldre historia. I: Kyrkheddinge bytomt. UV 
Syd Rapport 1998:5. Red. Schmidt Sabo, K.
Se referens s. 162f.

5 Se DDR R2:150 1269 21 oktober. DD3 R 6:22 
1361 15 mars. DD2 Rl 1:152 1334 30 augusti.
Se också Sundberg, K. I: Kyrkheddinge bytomt. 
UV Syd Rapport 1998:5. Red. Schmidt Sabo, K.

6 Avsnittet bygger på Bolin, 1930, s. 233-246, An
dersson 1947, Weibull 1923, Skansjö 1983, 
Skansjö & Sundström 1988.

7 För en utförlig diskussion om Knut den heliges 
gåvobrev, 21 maj 1085 se Skansjö & Sundström 
1988. Se också Bolin 1930, s. 235.

8 Lunds ärkestifts urkundsbok 6 dec 1428,11 dec 
1428.

9 Liber Daticus Lundensis Vestitutor, 27 febr, utg C 
Weeke 1884-89. Se också Sundberg, K. 1998.

10 Liber Daticus Lundensis Vestitutor. 27 juni, utg C 
Weeke 1884-89. Se också Sundberg, K. 1998.

11 Necrologium Lundense. Lunds domkyrkas nekro- 
logium. Utgiven av Lauritz Weibull. 1923. Lund.

12 Necrologium Lundense, s. 51.
13 DÆ DAR, De aældste danske archiv registratur 

del 4.1885.
14 Slott och herresäten i Sverige, Skåne 1.1966, s. 27.
15 Skånsk kulturbygd, Malmöhus län. 1983, s. 239f.
16 Skånsk kulturbygd, Malmöhus län. 1983, s. 266f.
17 Slott och herresäten i Sverige, Skåne 3.1966, s. 335.
18 Se också förläningen av Lindholmens slott, Oxie, 

Bara, Järrestad och Ingelstad härader, samt Trelle
borgs stad från Kung Kristoffer av Bayern till Är
kebiskopen Hans Laxmand år 1442. Sundberg, K. 
1998.

19 Skånsk kulturbygd, Malmöhus. 1983, s. 258-261.
20 Varje naturapersedel har i jordeboken omräknats 

efter en fastlagd taxa, den s.k. kronovärderingen.
21 Tommarp ligger på Österlen, ca en mil väster om 

Simrishamn.
22 Enligt uppgifter i kronans jordebok stod kapten 

Mackabeus som kronans arrendator.

154



HEDDINGEOMRÅDETS JORDÄGANDE

Referenser

Otryckta källor 

Landsarkivet i Lund.
Decimantjordeboken. Lunds domkapitel år 1651. 
1662 år jordebok. SGLA. G III a vol 8.
1671 års jordrevningsmaterial. SGLA.

Tryckta källor

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531. Utg. Knuts
son & Paulsson. Skånsk senmedeltid och renäs
sans. 10.1983

Danskt Diplomatarium DD2 R2:150, R11:152, 
DD3 R6:22,R1:247.

De ældste danske archivregistraturer.4. Utg. av det 
kongelige danske selskab for fædrelandets histo
rie og sprog. 1885.

Liber Daticus Lundensis Vestitutor. Utg. Weeke C. 
1884-89.

Lunds stifts landebok. Skånsk senmedeltid och re
nässans 4 5C 6. Utg. Ljunggren & Ejder 1950. 
Del 6. 1965.

Lunds ärkestifts urkundsbok. Utg. Weibull L. 
1900-1939.

Svenska landskapslagar. Skånelagen. Gutalagen.
Utg. Holmbäck & Wessen. 1979. Uppsala. 

Svenska runinskrifter. Band 4. Smålands runinskrif
ter. Del 1. 1935. Stockholm.

Necrologium Lundense. Utg. Weibull L. 1923.

Litteratur

Andersson, I. 1947. Skånes historia. Del 1 och 2. 
Stockholm.

Angiert, M. 1995. Kyrkor och herravälde. Från 
kristnande till sockenbildning i Skåne. Lund. 

Bøgh, A. m.fl. 1988. Til kamp for friheden. Sociale 
Oprør i Nordisk Middelalder. Ålborg.

Bolin, S. 1930. Skånelands historia I. Malmö.

Dahl, S. 1942. Torna och Bara. Studier i Skånes be
byggelse- och näringsgeografi före 1860. Medde
landen från Lunds universitets geografiska insti
tution, Avhandlingar VI. Lund.

Helmer, K. 1993. Arrendatorer och professorer. 
Lunds universitets jordegendomar under 325 år. 
Lund.

Ingers, I. 1978. De tolv socknarna i Staffanstorps 
kommun. Staffanstorp.

Riddersporre, M. 1995. Bymarker i backspegel. 
Odlingslandskapet före kartornas tid. Meddelan
den från Lunds Universitets Geografiska Institu
tioner 124. Trelleborg.

Schalling, E. 1936. Kyrkogodset i Skåne, Halland 
och Blekinge under dansk tid. SOU 1936:28. 
Stockholm.

Skansjö, S. 1983. Söderslätt genom 600 år. Bebyg
gelse och odling under äldre historisk tid. Skånsk 
senmedeltid och renässans 11. Lund.

Skansjö, S. & Sundström, H. 1988. Gåvobrevet 
1085. Lund.

Skånes hembygdsförenings årsbok. 1987/88.
Skånsk kulturbygd, Malmöhus län. 1983. Skånes 

hembygdsförenings årsbok. 1983.
Slott och herresäten i Sverige. Skåne del I. 1966.
Sundberg, K. 1998. Historiska källor till Kyrkhed- 

dinge, Kornheddinge, Mossheddinge, Hemmes
torp och Vallby byars äldre historia. I: Kyrkhed- 
dinge bytomt. UV Syd Rapport 1998:5. Red. 
Schmidt Sabo, K. Lund.

Wallin, C. 1989. Premonstratenserna och deras 
kloster i Skåne. Skånes hembygdsförenings års
bok. 1987/88.

Weibull, C. G. 1923. Skånska jordbrukets historia 
intill 1800-talets början. Lund.

Österberg, Eva. 1971. Gränsbygd under krig. Eko
nomiska , demografiska och administrativa för
hållanden i sydvästra Sverige under och efter 
nordiska sjuårskriget. Varberg.

- 1977. Kolonisation och kriser. Bebyggelse, skatte
tryck, odling och agrarstruktur i västra Värm
land ca 1300-1600. Lund.

155





Byarna längs ån
En landskapsanalys av bebyggelse och mark i Kyrkheddinge socken

Claes B. Pettersson

Inledning

Slättbygden öster om Staffanstorp utgör idag ett gott 
exempel på det fullåkerslandskap som under efter
krigstiden kommit att dominera stora delar av Skå
nes centrala jordbruksområden. Bebyggelsen består i 
huvudsak av ensamliggande jordbruksfastigheter, ut
spridda över markerna alltsedan enskiftet genomför
des för snart 200 år sedan. Lantbrukets inriktning på 
främst spannmål och sockerbetsodling gör att fäla- 
den, och i ännu högre grad ängsmark, idag spelar en 
mycket obetydlig roll. De mindre våtmarker som ti
digare satte sin prägel på kulturlandskapet är med få 
undantag utdikade och försvunna. Överhuvudtaget 
har omställningen till nya brukningsmetoder, allt 
större maskiner och därmed följande krav på ratio
nella brukningsenheter, kommit att innebära ett kon- 
tinuitetsbrott och en biologisk utarmning av den 
skånska slättbygden. Få är de reminiscenser av äldre 
odlingssystem och markutnyttjande som överlevt till 
dags dato.

Byarna, som före skiftet i så hög grad satte sin prä
gel på landskapet, är även de kraftigt omgestaltade 
idag. Som regel kvarligger bara ett fåtal aktiva jord
bruksenheter inom den gamla bytomten. Istället är det

gatuhus eller villor som utgör kärnan i bebyggelsen. 
Vissa byar, som Kyrkheddinge, har fått nytillskott i 
form av järnväg och industri under 1900-talet och den 
ursprungligen agrara prägeln kan vara svår att urskil
ja. I andra utskiftade byar har känslan av samlad be
byggelse helt gått förlorad, exemplet Vallby utgör ett 
tydligt exempel på det senare förhållandet.

Då man undersöker delar av en bytomt, såsom 
skedde i Kyrkheddinge under sommaren 1995, är det 
väsentligt att kunna relatera sina resultat till byn som 
fungerande helhet och till det kulturlandskap dess 
innevånare format. När utformningen av dagens 
jordbruksmark omöjliggör denna kontakt i en fysisk 
verklighet, får man söka andra källor till kunskap 
om den agrara historien.

Inom ramen för Kyrkheddingeprojektet har en 
mindre kulturgeografisk studie utförts på Kyrkhed
dinge socken med anslutande bygder längs Höje ås 
vattensystem. Syftet har främst varit att försöka re
konstruera bebyggelsestruktur och markanvändning 
före 1700-talets skiftesreformer. Det huvudsakliga 
källmaterialet har utgjorts av äldre storskaliga lant
mäterikartor och det mark- och ortsnamnsmaterial
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som finns samlat från trakten. Som komplement har 
även fornminnesinventering och fosfatkartering ut
nyttjats.

Källmaterial och metod
För en studie av det äldre kulturlandskapet i Kyrkhed- 
dinge med omnejd utgörs det viktigaste källmaterialet 
av äldre lantmäterihandlingar. Dessa består av de stor- 
skaliga kartor med bifogade textbeskrivningar som av 
olika anledningar upprättats över byar med därtill 
hörande marker. Väljer man att arbeta retrogressivt, 
dvs. att söka sig bakåt i tid med utgångspunkt i källan, 
ger de äldsta s.k. geometriska kartorna, den tillförlitli
gaste informationen. Dessa kartor tillkom för Skånes 
del från sent 1600-tal fram till mitten av 1700-talet. 
De är lämpliga som utgångspunkt för en studie dels i 
kraft av sin ålder, dels för att de till skillnad från sena
re kartor inte primärt avsågs fungera som redskap i en 
förändringsprocess, utan främst avbildade objektets 
tillstånd vid ett givet tillfälle.

År 1749 kom den första statliga förordningen om 
genomförande av ett storskifte, vars syfte var att mins
ka ägospridningen, utan att för den skull splittra byar
nas gemenskap. I samband härmed, liksom senare vid 
enskifte och laga skifte, kom en mängd lantmäterikar
tor att framställas (Åberg 1953). Det är dock av störs
ta vikt att kunna skilja ut vilka element i dessa kartor 
som avspeglar ett faktiskt förhållande, från de plane
rade förändringar som ofta lagts in i kartbilden. Dess
utom kan vissa element i landskapet, som t.ex. bebyg
gelsen, ha framställts ytterst schematiskt, eller helt ha 
utelämnats, allt efter syftet med den aktuella kartan. 
Den bild av bebyggelsen i Kyrkheddinge by som en- 
skifteskartan lämnar, utgör beklagligtvis ett gott ex
empel på det förstnämnda förhållandet (fig. 1).

Från undersökningsområdets byar föreligger bara 
en geometrisk karta, nämligen den av Sammuel Kiiti- 
se år 1700 utförda ”afritningen” av Vallby. Övrigt 
kartmaterial tillhör storskiftets och enskiftets epok. 
Vid analysen av Kyrkheddinges bytomt och mark, 
där den äldsta bevarade karteringen utfördes mellan 
åren 1802 och 1804, har därför grannbyn Vallby fått

utgöra jämförelseobjekt vad beträffar markutnytt
jandet före skiftesreformernas epok.

Ett problem beträffande kartmaterialet från såväl 
Kyrkheddinge som grannbyn Kornheddinge, är att 
lantmäterikartans bild av tomt- och odlingsmark i be
gynnelsen av 1800-talet, förutom äldre gränser, mycket 
väl kan innehålla spår av vissa omregleringar. När en
skiftet planerades låg t.ex. storskiftesreformen redan 
flera decennier tillbaka i tiden, och de förändringar som 
eventuellt genomfördes kan vara nog så svåra att ur
skilja i sina enskildheter i det yngre kartmaterialet.

Ytterligare en källa till kunskap om det äldre od
lingslandskapet finns i form av de ort- och mark
namn som samlats in och systematiserats vid Dialekt 
och ortsnamnsarkivet i Lund (DAL). En stor del av 
detta rika och varierade material är bearbetat och 
utgivet (se t.ex. Pamp 1979), men allt finns också till
gängligt i katalogform. Dessa namnformer är sam
manställda från många olika källor som t.ex. dip
lom, jordaböcker, skattelängder, husförhörslängder 
och kartbeskrivningar. I många fall har det varit möj
ligt att följa namnformer som belagts första gången i 
Palteboken 1514 (utg. Johannesson 1953) eller 
Lunds Stifts Landebok år 1570 (utg. Ljunggren &C Ej- 
der 1950) fram till dess de kan lokaliseras på en lant
mäterikarta.

Marknamnen kan ge en antydan om de fornläm- 
ningar som senare odlats bort, och om ödelagda går
dar vars namn överlevt som beteckning på en äng el
ler ett åkerstycke, samt berätta om markens beskaf
fenhet och utnyttjande. De källkritiska problemen är 
främst förknippade med tolkning och namnens grad
visa förändring över tid. I flera fall kan rena för
vanskningar föras tillbaka på de utsocknes tjänste
män, skrivare och lantmätare som försökt finna en 
skriven form för dialektala ord de knappast begripit. 
Likväl ger namnmaterialet, om det nyttjas med viss 
försiktighet, en detaljrik och levande bild av det för
gångna landskapet, speciellt när det kan kopplas 
samman med detaljerade äldre kartor.

Som en komplettering till lantmäterikartor och 
äldre namnmaterial har också fornminnesinventering
ens uppgifter om kända fasta fornlämningar och lös-
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Fig. 1. Kyrkbeddinge bytomt med toftåkrar i början av 1800-talet. Utsnitt ur Langewegens karta från 1802-1804.

fynd utnyttjats för att ge en bild av den förhistoriska 
bebyggelsen. Med en retrogressiv kartanalys som me
tod begränsas man till att spåra landskapets medeltida 
struktur och i tillägg se vissa lämningar av äldre före
teelser som t.ex. gravhögar. Problemet med invente
ringar i fullåkersmark är att de yngre järnåldersbo- 
sättningar som vore mest intressanta att infoga vid en 
studie av de stationära byarnas uppkomst, också är 
svårast att identifiera utifrån ytfunnet material.

Ännu ett hjälpmedel utgörs av den småskaliga 
fosfatkarta över Skånes jordar som ursprungligen 
upprättades för Sockerbolagets räkning (Arrhenius 
1934). Här framträder förhöjda fosfatvärden ute i

odlingsmarken som en indikation på äldre, mänskli
ga aktiviteter. Ett källkritiskt problem utgörs dock av 
själva karteringsmetoden med förhållandevis långa 
avstånd mellan provtagningspunkterna. Sett över 
större områden ger kartan goda indikationer på var 
äldre bebyggelselämningar finns att söka, använd på 
mindre ytor rymmer den dock en betydande osäker
hetsfaktor.

Ovanstående källmaterial har sammanförts för en 
analys av Kyrkheddinge by och dess närmaste om
land. Avsikten har varit att retrogressivt försöka spåra 
förändringar i såväl bebyggelse som markutnyttjande. 
Förhoppningen har varit att resultaten från denna kul-
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turlandskapsstudie skulle kunna kopplas till och i 
möjligaste mån belysa de resultat som erhållits i sam
band med den arkeologiska undersökningen i bytom
ten 1995. Man bör dock hålla i minnet att merparten 
av det arkeologiska materialet kan dateras till hög- 
och senmedeltid, medan traktens äldsta kartmaterial 
är minst 200-300 år yngre. Byns bebyggelse och dess 
markutnyttjande representerade inte något statiskt 
tillstånd, utan var tvärtom föränderligt och ständigt 
påverkat av sin omvärld. Konjunkturer ändrades, po
litiska förhållanden likaså, nya metoder och grödor 
introducerades och befolkningens storlek och sam
mansättning ändrades. Därför måste kartans ögon
blicksbild ur byns liv behandlas med försiktighet, spe
ciellt när materialet är så pass bristfälligt som 1802- 
1804 års enskifteskarta från Kyrkheddinge. För att 
överbrygga gapet mellan kartans och arkeologins bild 
av verkligheten tillkommer därför analysen av det his
toriska källmaterial som knyts till Kyrkheddinge och 
dess omland (Sundberg, denna volym).

Utifrån olika belägg i namnmaterialet belyses 
också några av de många aspekter på kulturlandska
pet och dess utnyttjande som detta källmaterial rym
mer. Namn som syftar på djurhållning och odling av 
olika grödor förekommer, liksom beteckningar som 
syftar tillbaka på naturligt förekommande flora och 
fauna. Skillnader i jordkvalitet mellan olika tegar 
framgår ofta i namnmaterialet, som dessutom ger 
god information om förekomsten av våtmarker, käll
språng och mindre vattendrag. Vägar, grindar och 
namn på broar ger en bild av kommunikationslede- 
rna i trakten och dessas utveckling, medan förekom
sten av andra namnkategorier antyder förekomsten 
av sedan länge försvunnen bebyggelse.

Sten- och bronsålder i trakten
Man kan på goda grunder förmoda att Höje ås dal
gång har fungerat som en kommunikationsled från 
kusten in mot slätten och Romeleåsen redan i mesoli- 
tisk tid. Senare har tillgången på lämpliga, väldränera- 
de boplatslägen på kanten av den rätt flacka ådalen, 
belägna mellan rikproducerande fuktängar ner mot

ån och förhållandevis lättbrukad åkermark längre 
upp, utgjort goda argument för en mer varaktig agrart 
baserad bosättning.

Stenåldersboplatser utgör den vanligaste fornläm- 
ningstypen i Kyrkheddingeområdet. Flertalet av de 
lokaler som finns införda i fornminnesregistret ligger 
i nära anslutning till Höje ås dalgång, eller vid dess 
biflöden. En tydlig koncentration bestående av ett ti
otal boplatser ligger på en sträcka av fyra kilometer 
med början i RAÄ 28, belägen strax nedströms från 
Kyrkheddinge by räknat. Längre upp efter ån blir 
dock boplatserna avsevärt färre och inte lika klart 
anknutna till ådalen. Kyrkheddingeområdets neoliti- 
ska bosättning avspeglas även i det tämligen rikhalti
ga lösfyndsmaterial som återfinns i traktens gårds- 
samlingar. Intressant i detta sammanhang är uppgif
ten om yxfynd i Vallby mosse, nära den registrerade 
stenåldersboplatsen RAÄ 27, något som kan indike
ra en offerplats i våtmarken (se Karsten 1994).

Bronsålderns fornlämningar förekommer mer 
sparsamt i fullåkersbygden i Kyrkheddingetrakten. 
Skålgropsstenar finns registrerade på tre lokaler i an
slutning till ån, samt från en plats i Vallby utmark, 
belägen mellan Källingabäcken och Vallby mosse. I 
samtliga fall förekommer skålgroparna på lösa gra
nitblock och kan således vara flyttade från sin ur
sprungliga placering. Inga boplatser från denna peri
od har ännu påträffats i området, men vid en mindre 
undersökning 1987 i norra delen av Kyrkheddinge 
by framkom keramik av bronsålderstyp i en av an
läggningarna (Wallin 1988).

Gravfält och resta stenar - bortodlingens 
landskap
Endast ett fåtal gravhögar finns idag bevarade inom 
området, men äldre marknamn och skifteskartor ger 
en antydan om hur pass vanlig denna fornlämnings- 
typ var före 1800-talets omvandling av traktens 
jordbruksmark. Åkernamn som Fähög (1805) i 
Hemmestorp, Ättehögsstycket (1802) och Hög- 
bergastycket (1802) i Kyrkheddinge, Hundehögs 
åker (1700) och Högsvång i Vallby, liksom Anners-
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högsstycken (1711) i Örup och Dammhög (1819) i 
Svinarp, syftar sannolikt på idag bortodlade gravhö
gar (fig. 2). Från de äldre lantmäterikartorna kan 
uppgifter om ännu fler högar hämtas. På den av Sam- 
muel Küüse år 1700 upprättade geometriska kartan 
över Vallby, syns exempelvis två stråk med mindre 
impediment i åkermarken på båda sidor om Käl-

lingabäcken. Antagligen har flera av dessa utgjorts 
av gravhögar, eftersom lantmätaren lagt in en sär
skild ”molnliknade” symbol på vissa av dessa od- 
lingshinder.

De bortodlade högarna kan ha tillkommit såväl 
under brons- som järnålder, medan de resta stenar 
som även de lämnat spår i områdets namnformer, till-

uaioy

Lunnarp
Hcmmestorj

fkyricbedéi

Tru listor]?

Kornbeddim

Alberta

flossheddingĄ

1' 1 Sätesgård A Kvarn
)=( Bro

H* Kyrka med brett västtorn L Ladugårdsnamn Hl Fäladsmark
-+ Kyrka / Q/Ödehabitation Bytomt
KL Kloster Gravfältsindikation

Fig. 2. Kyrkheddinge och byarna längs Höje å. Kartbilden sammanställd efter Dahl 1968, s. 85, kompletterad med 
namnuppgifter från DAL och äldre lantmäteribandlingar.
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hörde järnåldern. Högastenarna (1805) och Höjesten 
(1814) i Hemmestorp, Lögesten (1804) och eventuellt 
Stenkullarna (1802) i Kyrkheddinge, samt Lutestens- 
stycket (1711) i Orup är de marknamn som än idag 
påminner om resta stenar i Kyrkheddingetrakten.

Förekomsten av gravfältsrelaterade namn med för
ledet hög- och sten- i gränsmarken mellan Hemmes
torp, Nevishög och Kyrkheddinge byar är värd att 
notera i sammanhanget. I detta område är fosfatvär
dena genomgående mycket låga och namn som Grus
åkern och Leråker (båda belagda 1802) antyder före
komsten av tunga, svårbrukade jordar. Det förefaller 
som ett rimligt antagande att dessa åkerarealer odlats 
upp först i ett relativt sent skede, och att de dessförin
nan fungerat som äng eller fälad, kanske utnyttjade i 
samfällighet mellan grannbyarna.

Förhistoriska gravanläggningar har gärna place
rats i framträdande terränglägen. I Kyrkheddingeom- 
rådet har detta inneburit att gravhögar lokaliserats på 
höj dlägen i anslutning till Höje å och dess biflöden. I 
andra sammanhang kan man se hur gravar givits en 
tillagd funktion som gräns- och territoriemarkering 
mellan skilda bebyggelseområden. Förekomsten av 
järnåldersgravar och möjliga gravfält ute i en samfällt 
utnyttjad fälad, en skiljezon mellan tre separata byar, 
bör sannolikt betraktas på detta sätt.

Ortnamnen
Exakt var traktens järnåldersbebyggelse varit belä
gen kan inte säkert avgöras idag, men ortnamnen ger 
viss ledning. Traktnamnet ”Heddinge” som utgör 
stam i tre av dagens bynamn, tillhör en grupp natur- 
relaterade namn vars tillkomsttid ortnamnsforsk- 
ningen huvudsakligen förlägger till äldre järnålder 
och folkvandringstid. Dessa -inge-namn förekommer 
i samtliga fall koncentrerade till centrala bygder i 
anslutning till vattenleder. Ursprungligen bildat av en 
terrängbeskrivning eller ett växtnamn, anses denna 
namnform (Hedd-mge) vara avledd från ett inbyg- 
garnamn (beddingar), för att beteckna dessas bosätt
ning. I detta fall tolkas grundordet vara det fornsven- 
ska hadd med betydelsen ängsull, en växt som myck

et väl kan ha varit karaktäristisk för de låglänta våt
markerna intill Höje å (Christensen &c Kousgård 
Sørensen 1972). Det tidiga traktnamnet Heddinge 
har sedermera kompletterats med förled som Kyrk-, 
Moss- och Korn-, syftande på senare tillkomna, mer 
permanenta bebyggelselägen (Pamp 1979 och 1983).

Det närbelägna Vallby tolkas som bildat av vall- i 
betydelsen slätt med efterledet -by, samling av går
dar, en namnform som traditionellt dateras till yngre 
järnålder. I övrigt dominerar olika former av torp- 
namn {-torp, -arp, -rup) som bebyggelsenamn i om
rådet. Förledet utgörs här vanligen av ett mansnamn 
i genitivform, medan efterledet betyder nybygge, al
ternativt lantgård / enstaka gård. Ortsnamnsforsk- 
ningen har visat att torp-namn nybildats under en 
lång period från vikingatid in i högmedeltid. De en
heter som tillhör namnformens äldre skikt utmärks 
genom sin storlek, sitt läge och i många fall sin status 
som kyrkbyar, medan de yngre torp-byarna generellt 
är mindre och ligger mer perifert (Pamp 1983). I 
Kyrkheddingeområdet kan detta faktum illustreras 
av skillnaden mellan byarna Bialthorp (Bjällerup) 
och Svinerrup (Svinarp).

Fosfatkartan och järnålderns bosättningar
Inte heller den storskaliga fosfatkartan över regionen 
(Arrhenius 1934), ger någon entydig bild av den be
byggelse som föregått de medeltida landsbyarna. De 
större koncentrationer av kraftigt förhöjda markfos
fater som kan urskiljas i området, ligger samtliga i di
rekt anslutning till den kända medeltida bebyggelsen 
(fig. 3). Sannolikt markerar de högsta uppmätta vär
dena medeltida gårdslägen, medan den näst högsta 
klassen kan knytas till väl gödslad inägomark (se Rid
dersporre 1995). Överensstämmelsen mellan höga 
markfosfater 1934 och utbredningen av de gårdsnära 
toftåkrarna som avbildas på 1700-talets skifteskartor, 
är mycket påfallande för såväl Vallby, som för alla de 
tre Heddingebyarna.

Likväl är det inte osannolikt att förhistoriska be
byggelseskeden finns dolda inom dessa stora, sam
manhängande områden med förhöjda fosfatvärden.
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KYRKHEDDINGE

korn heddi hce

Fosfatgrader P°
45-99

* 100 -199
■ 200 -

Fig. 3. Fosfatkarta över Kyrkheddinge, Vallby och Kornheddinge. Kartbilden sammanställd efter äldre lantmäterikar
tor med värden från Arrhenius fosfatkartering från 1934 inlagda.
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De fördelar som stod att vinna med en boplatslokali
sering till väldränerade lägen i nära anslutning till 
ån, något som karaktäriserat bebyggelsemönstret 
under hela byepoken fram till skiftet, var säkert av 
största betydelse även tidigare. Mindre enheter kan 
dock ha etablerats på ett visst avstånd från både 
Höje å och de primära bosättningarna. Detta förhål
lande kan avspeglas i förekomsten av smärre, isole
rade fosfatförhöjningar på Arrhenius karta.

En järnåldersboplats som passar in i detta möns
ter undersöktes av UV Syd 1990 i Brågarps socken, 
cirka 2,5 km väster om Kyrkheddinge by. Lokalen 
var belägen mindre än 1 km öster om Stanstorps och 
Brågarps medeltida byar, ute i vad som på 1700-talet 
var odlad mark nära gränsen mellan Brågarp och 
Hemmestorp. Endast en mindre fosfatförhöjning 
fanns i anslutning till denna boplats som har tolkats 
som en vikingatida ensamgård (Pettersson 1996) 
med tre olika bebyggelsefaser. Hade denna bosätt
ning inte legat isolerat, utan istället varit belägen i 
närheten av någon bytomt i Höjeådalen, hade den 
med största sannolikhet inte kunnat observeras uti
från fosfatkartan.

Byarnas bebyggelse
Kyrkheddinge och Vallby utgör grannbyar, belägna 
som de är på var sin sida om ett vadställe över Höje 
å. Denna placering av tvillingbyar framhålls av Call- 
mer som ett utmärkande drag i bebyggelsestrukturen 
längs de skånska åarna : ”pair settlements laying on 
opposite sides of the river... is a characteristic feature 
of later historical settlement along e.g. the Lödde Ri
ver” (Callmer 1986, s. 187). Han beskriver en bebyg
gelselokalisering i Skånes slättbygder, styrd av vat
tenleder och naturliga barriärer som mer bruten ter
räng. Typiskt under dessa förhållanden är också de 
korta avstånden mellan den yngre järnålderns bebyg
gelselägen och de historiskt kända byarna. Callmer 
anger i sin artikel ett medelvärde på omkring 250 
meter. Om likartade förhållanden gällt även för 
Kyrkheddinge och Vallby torde fosfatförhöjningar 
härstammande från en äldre bebyggelse helt försvin

na i den stora yta med förhöjda värden som knyts till 
den medeltida bytomten.

Sedan medeltiden ingår Vallby, liksom även Hem
mestorp och Kornheddinge, i Kyrkheddinge socken. 
I kyrkligt avseende har således inte Höje å utgjort 
någon gräns. Detta till skillnad från den världsliga 
administrativa indelningen, där grannbyarna Vallby 
och Kyrkheddinge tillhörde skilda härader, Torna 
respektive Bara, fram till år 1888, då Vallby slutligen 
införlivades med Bara härad.

Båda byarna framträder närmast som radbyar i 
det äldre kartmaterialet (se fig. 1 och 4). Dahl beskri
ver Kyrkheddinge som en gårdsrad längs en platå- 
kant med toftåkrar på nedsluttningen (Dahl 1942, s. 
44). Vallby beskrivs år 1700 som bestående av 5 bol i 
oregelbundet bolskifte, där varje gård hade sin toft 
bakom sig, medan Dahl mer generellt beskriver 
Kyrkheddinges bolskifte som egenartat (ibid., s. 76). 
Det är möjligt att det olikartade källäget har lett till 
detta omdöme, eftersom det skiljer mer än 100 år 
mellan det äldsta kartmaterialet från dessa båda 
byar. Det är t.ex. inte omöjligt att relativt omfattan
de regleringar av både odlingsmark och tofter skett 
under detta sekel.

Bebyggelsen i Vallby anges till fjorton olika hem
man i 1662 års jordebok. Kanikhemman dominerade 
med sju enheter, medan sex var i frälseägo och ett 
enda var kronohemman. Kiiiises karta från år 1700 
visar 16 schematiska gårdssymboler, varav 13 ligger i 
en väl samlad rad väster om tofterna, 2 mindre enhe
ter ute i byns gröning/allmänning, samt en större 
gård, nr 5, närmare ån i sydväst. Då denna gård ut
märker sig genom sin storlek och sitt läge i förhållan
de till resten av byns bebyggelse, är det möjligt att 
den skall tillskrivas någon form av särställning. Dess 
markinnehav förefaller dock inte att ha varit opro
portionerligt stort (fig. 5). Vid en översiktlig invente
ring på Vallby medeltida bytomt, företagen hösten 
1995, påträffades tidigmedeltida keramik på gårds- 
läge nr 5.

I Kyrkheddinge fanns år 1662 nio olika kanik
hemman och ett ensamt kronohemman. Langewe- 
gens enskifteskarta från början av 1800-talet visar
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Fig. 4. Vallby bytomt med toftåkrar år 1700. Detalj efter Küüses karta.
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byns bebyggelse, men på ett ytterst skissartat sätt. Ett 
antal hussymboler framträder som möjligen kan re
presentera åtta gårdsplatser (fig. 1), varav den 1995 
undersökta utgör en. Flera oklarheter framträder i 
kartbilden, t.ex. den särhägnade yta i den nordvästra 
delen av toften till gård 5, som möjligen kan tolkas 
som en äldre gårdsplats.

Bytomten domineras av Kyrkheddinge Söndregård 
(nr 5) som genom sin stora toftareal framstår som den 
dominerande enheten i byn vid enskiftet. Vid en kon
troll av dess tillgångar i byns samlade odlingsmark

kvarstår detta intryck (fig. 6). Särskilt inom byns sena
re upptagna odlingsmark fanns ett stort markinnehav. 
Dessutom brukades de oskiftade blockåkrarna som 
påträffats inom byns Söndre vång av denna gård.

För båda bytomterna gäller att den bild de äldre 
lantmäterikartorna ger, i många avseenden kan vara 
grovt missvisande inför ett försök till retrogressiv 
analys. Vi känner till omfattande ödeläggelser under 
1600-talets krisår och det finns anledning att anta att 
även tidigare orostider satt sina spår i bebyggelse
strukturen (Sundberg, denna volym).

■ Gård 14, dess andel i toft och åkervångar 
^ Gård 5, dess andel i toft och åkervångar 
^ Ängsmarker och impediment

Fig. 5. Vallbys marker. Renritad efter geometrisk karta upprättad av Sammuel Kiiiise år 1700. Åkermarker för gård nr 
5 och 14 är skrafferade (ängsmarken i öster beskuren).
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Gård 1, dess andel i toft och åkervångar 
Gård 5, dess andel i toft och åkervångar 
Ängsmarker och impediment

De blockåkrar som 
omtalas i texten

Ladugårdslandet

Fig. 6. Kyrkbeddinge bys marker. Renritad efter enskifteskartan upprättad av Lange
wegen 1802-1804. Åkermarkerna för gård nr 1 och 5 är skrafferade. Stjärnan mar
kerar "Ladugårdslandet”. Blockåkrar tillhörande gård nr 5 är markerade.
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Huvudgård och donationsgods

Första gången namnet Heddinge uppträder i det 
skriftliga källmaterialet är genom ett omnämnande i 
Necrologium Lundense, nedtecknat mellan 1123 och 
1170. Sammanhanget är en donation som en kvinna, 
Etta, givit till Lunds domkyrka i utbyte mot en årligt 
hållen själamässa (Sundberg, denna volym). Denna 
kvinna, som sannolikt tillhört traktens högsta socia
la skikt, har genom en överföring av jord till kyrkligt 
ägande, grundlagt kyrkans omfattande inflytande 
över Kyrkheddinge, ett förhållande som består långt 
fram i nyare tid.

Hur detta donationsgods ursprungligen varit ut
format är inte möjligt att fastställa utifrån det till
gängliga källmaterialet. Arkeologiskt undersökta 
storgårdar från sen vikingatid är kända från danskt 
område, t.ex. Omgård och från Vorbasse på Jylland. 
Den gårdsanläggning som i Vorbasse daterades till 
1000-talet upptog en inhägnad toft på 2,6 hektar och 
rymde 20 separata byggnader, varav en 24 meter 
lång hall som utgjort huvudbyggnad (Hvass 1988).

Vid undersökningar i samband med Ystadsproj ek
tet studerades relationen mellan kyrkor, huvudgårdar 
och övrig bebyggelse inom byarna. Man fann då en 
skillnad mellan byar där kyrkan legat i direkt anslut
ning till bygatan och byar där kyrkan givits ett till sy
nes mer perifert läge i förhållande till bebyggelsen. Det 
sistnämnda fallet tolkades som att kyrkan uppförts på 
mark som tillhört en storgård (Andersson 8c Anglert 
1989). Denna direkta koppling mellan kyrkobyggna- 
tion och stormannainflytande illustreras väl genom 
resultat från Bjäresjö by vid Ystad, där en huvudgård 
som delvis varit uppförd av samma stenmaterial som 
kyrkan, legat omedelbart väster om densamma (Call- 
mer 1992). Liknande resultat har vunnits i Lisbjerg på 
Jylland, där den medeltida kyrkan visat sig ligga pla
cerad som medelpunkt inne i en inhägnad storgård
stoft (Jeppesen 8c Madsen 1991).

I Kyrkheddinge ligger stenkyrkan, som ursprung
ligen varit försedd med ett brett västtorn och tradi
tionellt har daterats till senare hälften av 1100-talet, 
väster om den huvudsakliga gårdsbebyggelsen vid

enskiftet 1804. I nära anslutning till stenkyrkan låg 
vid detta tillfälle prästgården. Mats Riddersporre har 
från Bjäresjö visat exempel på hur prästgården där 
tillsammans med kyrkplatsen ingått som en integre
rad del av den ursprungliga storgårdstoften (Ridder
sporre, i Andersson Sc Anglert 1989). Så kan ha va
rit fallet också i Kyrkheddinge, men man får inte hel
ler bortse från möjligheten att den påföljande långa 
perioden av kyrkligt ägande och dominans över byns 
bebyggelse kan ha förändrat alla ursprungliga struk
turer till oigenkännlighet.

Mats Anglert har i sin studie av kopplingen mellan 
kyrkobyggnation och maktstrukturer, tolkat de breda 
västtornen som en symbol för de lokala världsliga 
makteliternas strävan efter att manifestera sin posi
tion genom kopplingen mellan kyrka och huvudgård 
(Anglert 1995). Detta skulle kunna tala för att en 
eventuell huvudgård legat i anslutning till kyrkan, 
kanske på en plats väster om denna. Kyrkan är place
rad söder om stora vägen, mellan gårdstomt nr 2 och 
det trekantiga markstycket märkt nr 14 (se fig. 1). Ett 
näraliggande exempel på detta förhållande, och sam
tidigt en möjlig inspirationskälla till utformningen av 
traktens huvudgårdar, utgjordes av den tidigmedeltida 
kungsgårdsanläggning som varit uppförd i direkt an
slutning till Dalby kyrkas västparti (Cinthio 1983).

Anglert daterar i sin studie de kyrkor som försetts 
med tvärrektangulära västtorn till perioden mellan 
1150 och 1250 (Anglert 1995, s. 84), något som för 
Kyrkheddinges del innebär att uppförandet av sten
kyrkan och Ettas donation legat mycket nära i tiden. 
Det får väl anses som osannolikt att man har försett 
en kyrkobyggnad, uppförd på ett kyrkligt gods, med 
en symbolisk utformning som knyter an till den 
världsliga maktens strävanden?

Hur pass omfattande en donation, lik den Etta 
gav till Domkyrkan kan ha varit, visas bland annat 
av det kungliga donationsbrev som upprättades år 
1085 på Knut den Heliges befallning till förmån för 
Lunds Domkyrka. I gåvan innefattades bland annat 
4Vi bol i vardera av de två byarna Lilla och Stora 
Uppåkra, vilka som helhet bestått av 8 respektive 6 
bol. Detta donationsgods tolkas som delar i ett större
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godskomplex med tyngdpunkt i Stora Herrestad, 
som nyligen hade kommit till kungamaktens förfo
gande (Riddersporre 1996). Hur pass stor andel av 
Kyrkheddinge som kan ha ingått i Ettas donation 
framgår inte av omnämnandet i Necrologicum 
Lundense, men på 1600-talet var det kyrkliga ägan
det i byn helt dominerande, då så gott som samtliga 
gårdar i byn utgjorde kanikehemman. Just detta för
hållande, med en under långa perioder tämligen sta
tisk ägobild, skiljer enligt Anglert det kyrkliga gods
innehavet från den mobilitet som karaktäriserar de 
världsliga jordegendomarna under medeltiden (Ang
lert 1995, s. 147).

Ytterligare en indikation på existensen av en tidig 
huvudgård inom Kyrkheddinge by utgörs av de s.k. 
blockåkrar som på enskifteskartan framträder mitt i 
byns södra vång (fig. 6). De brukades 1804 av gård 
nr 5, men kan tolkas som en rest av ett ursprungligt 
ornum, dvs. odlingsjord i anslutning till byamarken 
som ej tegskiftats, utan odelat tillagts en gård som på 
så sätt erhållit mer odlingsjord och ett större jordä
gande inom bygemenskapen.

Tommarps kloster, Heddinge Gaard och en 
Ladugård
Vid slutet av medeltiden, år 1490, omtalas existensen 
av en Heddinghe gaard i Kyrkheddinge by. I de fall då 
formuleringen ”gaard” (dvs. gård) används i skriftliga 
källor från denna tid brukar det tolkas som syftande 
på en huvudgård. Inom grannskapet finns namnfor
men belagd från Esserupgaard år 1605, det gods i 
Esarp som ombildades till säteri 1671 och från Bjäl- 
lerup som Biellerup gårdh år 1509, respektive Knauf- 
fegarden (dvs. Väpnargården) år 1569. Vidare finns 
ett omtalande från Örup, där Øorpgaard nämns år 
1582.

Då Heddinge gård omnämns, är det som en bruk- 
ningsenhet underordnad premonstratenserklostret i 
Tommarp. Hur detta ägoförhållande uppkommit 
kan inte avgöras, möjligen har det äldre donations
godset i byn helt eller delvis överförts från Domkyr
kan till detta kloster, men det kan också vara frågan

om en fristående donation från en annan jordägare i 
Kyrkheddinge. Klart är dock att det under senmedel
tiden har existerat ett klosterägt storjordbruk i byn.

Klostrens godspolitik vid denna tid gick i hög 
grad ut på att söka bibehålla större stiftargåvor sam
lade i anslutning till en ladugård, en huvudgård som 
fungerade som ett administrativt centrum för gods
innehavet i respektive region. På så sätt skapades ett 
system av rationellt skötta storjordbruk, påminnan
de om kontinentens klostergods, även i Skandinavien 
(Porsmose 1988, s. 381).

I detta sammanhang är det av stort intresse att 
finna flera namn som innehåller beteckningen ”ladu
gård” i betydelsen av huvudgård, belagda från Kyrk
heddinge, de äldsta redan i Lunds Stifts Landebok år 
1570. Sålunda omtalas såväl leegaars agir och 
leegaards eng som belägna i byns södra vång detta år. 
Omkring 230 år senare används fortfarande beteck
ningen på ett fall, som med största sannolikhet är 
identiskt med den äldre lokalen, även om namnet år 
1802 skrivs som Ladugårdslandet (fig. 6). Att hu
vudgårdar med ladugårdsnamn har fungerat i grann
skapet även under senare tid, visas bland annat av 
det fortfarande existerande godset Toppeladugård. 
Även från Örup finns ett namnbelägg, daterat till 
1711, där ladugårdstomten omtalas, något som bör 
ses i samband med den tidigare nämnda Øorpgaard.

Ladugårdslandet låg insprängt mitt i Söder vång, 
angränsande till de båda ovan omtalade blockåkrar, 
vilka tolkats som ingående i ett ornum. Utifrån La
dugårdslandets form är det inte omöjligt att också 
denna åker tidigare utgjort en separat brukad block
åker. Om man antar att så varit fallet skapas en stor, 
väl avgränsad rektangulär areal strax söder om den 
egentliga bytomten. Landsvägen mellan Kyrkhed
dinge och Kornheddinge har delat denna Ladugårds- 
åker i två lika stora hälfter.

Utgör denna plats läget för den försvunna huvud
gården i Heddinge? Det är en möjlig tolkning man inte 
kan bortse från. Att kända herresäten och borganlägg
ningar under medeltidens lopp gärna flyttades ut från 
ett ursprungligt läge inne i bykärnan till en mer av
skild placering ute i byamarken, är en väl dokumente
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rad process (Andersson & Anglert 1989, Callmer 
1992, Porsmose 1988). Läget i Kyrkheddinges södra 
vång är dessutom väl valt, här fanns god åkerjord 
samtidigt som Höje ås dalgång, liksom Fjälabäckens i 
söder, före våtmarkernas uppodling erbjöd rika fo
dertillgångar. Att landsvägen passerade gårdstomten 
var givetvis fördelaktigt ur transportsynpunkt och det 
förtjänar att påpekas att broläget söder om den för
modade huvudgårdstomten är av hög ålder. Redan 
namnet Fjälabäcken innehåller fjäl-, dvs. spång, med
an Brokiers agir i Söder vång (1570) sannolikt är iden
tiskt med det fall mellan Ladugårdslandet och bäcken 
som 1804 går under namnet Stenbrostycket. Broar är 
inte precis vanliga utefter landsvägarna i 1500-talets 
Skåne. Det är därför möjligt att ana sambandet mel
lan förekomsten av en tidig stenbro och en klosterägd 
storgård i grannskapet.

En hastig rekognoscering utförd på platsen för La
dugårdslandet hösten 1995 gav dock inga som helst 
belägg för en förekomst av en äldre, nu försvunnen 
bebyggelse på denna åkerareal. Detta förhållande kan 
givetvis skyllas på att det moderna jordbruket avlägs
nat alla på markytan synliga spår efter en eventuell 
huvudgård.

Man kan även tänka sig en alternativ förklarings
modell, där Kyrkheddinge Södergård, den gård som 
på enskifteskartan bär nr 5, utgör den direkta arvtaga
ren till Heddingbe gaard. Gården har störst markinne
hav i byn år 1804 (jfr. fig. 6) och är dessutom i besitt
ning av en oproportionerligt stor toft. Dessutom före
kommer namnet Söner gårds toften som namn på det 
fall som ligger omedelbart söder om gårdsläget vid 
enskiftet, vilket skulle göra gårdens disponibla toft 
ännu större. Fosfatkartan visar en markant förhöjning 
som delvis omsluter detta gårdsläge (se fig. 3), ett för
hållande som bör tolkas som orsakat av intensiv od
ling med rikliga gödselgivor under lång tid. Slutligen 
finns också muntliga uppgifter om att ett sedermera 
förkommet och tyvärr odaterat myntfynd, eventuellt 
delar av ett skattfynd, skulle ha påträffats i nordvästra 
delen av toften till gård 5.

Om detta skulle visa sig vara den korrekta lo
kaliseringen av platsen för den försvunna senmedelti

da Heddingbe gaard, kan också dess stora toft och 
uppgiften om ett eventuellt skattfynd, ge en antydan 
om var den äldre storgården i Kyrkheddinge varit 
belägen.

Odeläggelser
De spår av reella odeläggelser som framträder i det 
studerade kart- och marknamnsmaterialet är förhål
landevis få. Från de historiska källorna omtalas åt
skilliga brukningsenheter såsom ”ödhe”, speciellt i 
anslutning till det sena 1600-talets ofredsår. Frågan 
är dock vilka av dessa gårdar som var helt övergivna, 
till skillnad från dem där beteckningen främst mar
kerade en nedsättning av enhetens skattekraft. På 
merparten av de gårdar som försvann temporärt till 
följd av de skånska krigen, återupptogs driften efter 
ett kortare eller längre uppehåll, men det kunde ock
så inträffa att gården som självständig brukningsen- 
het försvann, att dess tomt förblev obebyggd medan 
odlingsmarken fördes över till andra gårdar. Det är 
inte osannolikt att ovanstående förklaring gällt för 
den gård i Kyrkheddinge som kallats Lilla Förbätt
ringen, men som år 1671 omtalas som en ”ödegårds- 
grund”.

Från Vallby föreligger klara indikationer på två 
mindre, öde bebyggelser, vars övergivande sannolikt 
hänför sig till en äldre period. Det är väl dokumente
rat hur den senmedeltida agrarkrisen kom att beröra 
olika delar av det agrara samfundet, bland annat ge
nom utslagning av små huvudgårdar och bebyggelser 
på marginella jordar (Porsmose 1988). Ofta kvarle- 
ver minnet av dessa försvunna enheter i marknamn 
som syftar på brukare eller gårdsnamn. Ett möjligt 
indicium på förekomsten av ödelagda enheter är när 
toft-namn uppträder isolerat ute i byamarken, utan 
direkt kontakt med den kända bebyggelsen och dess 
anknutna toftåkrar.

I Vallbys norra vång förekommer ett sådant namn, 
Truees tofften, som beteckning på en åker vid Küüses 
kartering år 1700. Förledet innehåller ett mansnamn, 
Trued. På andra skånska lokaler med toftnamn har en 
äldre bebyggelse som föregriper den fasta etableringen
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av de medeltida byarna påträffats. Det intill Häljarp 
belägna Ottotofterna har vid utförda undersökningar 
visat sig tillhöra denna kategori (Erikson 1996). Loka
len i Vallby har dock ett tämligen perifert läge i förhål
lande till områdets bästa odlingsjord och de uppmätta 
fosfatvärdena visar ingen klar förhöjning i området 
(se fig. 2). Om namnet utvisar platsen för en ödelagd 
bebyggelse, bör det därför snarast röra sig om en min
dre medeltida ensamgård.

Ytterligare ett belägg för en övergiven bosättning 
finns från Vallbys marker. I Kovangen finns ett fall 
med namnet gamble wangs åcker noterad på kartan 
år 1700.1 den närbelägna ängsmarken som år 1570 
kallades Vallby ängar, fanns då en plats vid namn 
torp ere engen. Idag är det inte möjligt att bestämma 
den exakta lokaliseringen för denna ängslott. I områ
det noterades dock förekomsten av två mindre ytor 
med tydligt förhöjda fosfatvärden på Arrhenius kar
ta från 1934 (se fig. 2 och 3).

Förekomsten av en ödelagd bebyggelse i detta 
område skulle vidare kunna tjäna som en förklaring 
på den märkliga uppdelningen av Vallby Södervång i 
tre särbenämnda delar, var och en med vång-namn. 
Man bör även notera att en av dessa bär det fornläm- 
ningsindikerande namnet Höögs Wang år 1700, 
samt att denna åkerareal vid något tillfälle tycks ha 
delats upp mellan Vallby och den mindre byn Trull- 
storp.

En möjlig förklaring vore att en mindre bebyggel
se, kanske en relativt sen torpby likt Trullstorp, upp
hört att existera före 1570, men sannolikt redan un
der medeltiden. Dess odlingsjord och betesmark har 
då införlivats med grannbyarna och på så sätt fort
satt att brukas.

Odlingslandskapet
Den sydvästskånska slättbygden dit Kyrkheddinge- 
trakten räknas, var vid tiden för skiftet helt inriktad 
på produktion av spannmålsprodukter. Det är en 
bild av ett öppet odlingslandskap med få träd och 
annan naturligt förekommande högre växtlighet som 
möter oss i de äldre lantmäterikartorna och mark-

namnsmaterialet. Vad som framför allt skilde detta 
hårt utnyttjade ekosystem från dagens jordbruks
mark var förutom bebyggelsens samling i byar, före
komsten av ängsmark, stora samfälligt nyttjade be
ten och omfattande våtmarkssystem.

Bymarkerna delades upp på inägor och utmark, 
där inägorna utgjordes av inhägnade åkrar och äng
ar i bebyggelsens närhet, medan magrare och avlägs
na områden fungerade som beten för kreaturen. 
Gårdsplats och utmarker förbands genom system av 
fägator.

Inägomarken låg samlad i vångar; i tresädesbyg
der som Kyrkheddinge socken vanligen tre åkervång- 
ar och en separat ängsvång. Tresädet innebar att två 
tredjedelar av den tillgängliga odlingsjorden var be
sådd samtidigt, medan den resterande tredjedelen låg 
i träda och kunde utnyttjas som tillfällig betesmark. 
Varje gård i byn ägde sina egna tegar inom varje 
vång, medan utmarkens beten utnyttjades kollektivt 
som allmänningsmark.

Korn och råg utgjorde av ålder de viktigaste grö
dorna i regionen, men det är bilden av ett system i 
förändring som möter besökaren under 1700-talet. 
Linné påpekar under sin skånska resa 1749 hur långt 
odlingslandskapet drivits, och nämner vid flera till
fällen fattiga, utarmade områden. Allt mer trängdes 
beten, äng och djurhållning undan till förmån för ut
ökad spannmålsodling i slättbygderna.

I det här studerade området märks detta förhål
lande genom att separata ängsvångar saknades helt i 
flertalet av de byar som var belägna på södra sidan 
av Höje å. Bara Hemmestorp och Örup var vid tiden 
för skiftet försedda med en egen ängsvång. För byar
na på åns motsatta sida fanns då fortfarande tillgång 
till den sammanhängande betes- och ängsareal som 
låg mellan Höjeåbygden och de mer höglänta områ
dena närmare Dalby.

Ur det tillgängliga källmaterialet har såväl lant
mäterikartor som marknamn utnyttjats för att ska
pa en bild av den lokala odlingsmarken och dess ut
veckling. Ett väsentligt problem vid analysen har 
avsaknaden av det allra äldsta kartmaterialet från 
Kyrkheddinge by utgjort. Den konceptkarta som
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upprättades över byn och dess inägor inför enskiftet 
1804, är tveksam och otydlig i många detaljer. Det 
kan till exempel förmodas att spår av äldre föränd
ringar av ägostrukturen döljs i denna kartbild, men 
i vilken utsträckning är svårt att avgöra. För att i 
möjligaste mån undvika dessa problem, har en pa
rallell studie av Vallbys marker inlemmats i analy
sen, eftersom en utmärkt tidig karta, daterad till år 
1700, finns bevarad från denna by.

Åkermarken
I namnmaterialet återspeglas traktens jordkvalitet på 
ett mycket talande sätt. De jämförelsevis lätta, sand- 
blandade jordar som lockade de första brukarna, fö
rekommer huvudsakligen nära Höje å. Speciellt i 
Örby är sandnamn vanligt förekommande beteck
ningar på fallen, ordet ingår till och med i ett vånga- 
namn, Sandvången (1819). I det närbelägna Alberta 
omtalas både Sannarn och Sandaren som åkernamn 
år 1806, medan Sandstycket förekommer som namn 
på en åker i Vallby södra vång 1700. Även Hemmes
torp, vars marint avsatta lerjordar annars ansetts 
tunga och svårodlade (Dahl 1942, s. 119), hade sina 
sandigare odlingsmarker. Därifrån omnämns både 
Sandryggarna och Sandåker 1805.

Den dominerande faktorn i Kyrkheddinges od
lingslandskap utgjordes dock av lerjordar av olika 
slag. Om man avlägsnar sig från själva ådalarna tar 
sydvästmorän och styva sjöleror över. Detta förhål
lande framgår inte minst av de skriftliga beskrivning
ar av åkerjorden som lantmätarna upprättade samti
digt som kartorna. Från Mossheddinge finns /er
namn från fem olika åkerstycken, Vallby bidrar med 
sin Lerskiftsäng (1813), Lerstyckesåker (1700) och 
Hemmestorp med Leråker (1805). Landeboken har 
namnet Leer agir, uppfört 1570 under Norre vång i 
Kyrkheddinge. Den ständiga kampen mot de tunga 
lerjordar som traktens bönder hade att slita med, il
lustreras väl i det från Vallby år 1700 nedtecknade 
namnet Wrånga Gäres Åcker.

I trakten förekommer få namn som direkt syftar 
på röjning och nyuppodling av mark. Endast det från

Alberta Västra vång belagda Tranebröt (1804) kan 
sägas representera den form av egentliga röjnings- 
och svedjenamn som är så frekvent förekommande i 
medeltida kolonisationsbygder (Pamp 1974). Likale
des är /ycko-namnen fåtaliga, från Kyrkheddinge by 
finns Lyckan i Norre vång upptecknat 1802 tillsam
mans med Landebokens Lycke eng i samma område 
1570. Dessutom noteras Lyckan paa waldby marek i 
samma källa detta år. Ett möjligt exempel på ägo
blandning förekommer i form av Trullstorpslyckan 
(1813), en odlingslott belägen i Vallby ängavång.

Till kategorin röjningsindikerande namn kan ock
så Örups 1711 omtalade Nyvangen räknas. Den sor
teras vid detta tillfälle in under Mellanvången, och 
frågan är om inte detta snarast representerar en om
ställning av ängsmark till åker. Ett annat tydligt be
lägg härstammar från Bjällerups socken där den ny 
vångh mod Dalby omtalas 1570. Här har en större 
sammanhängande odlingsareal tagits upp inom den 
tidigare betessamfälligheten. Samma process kan be
läggas genom förekomsten av åkerlotter som bibe
hållit sina ursprungliga ängsnamn. Redan 1570 om
talas Veen engen i Vallby Norre vång som åker, med
an Storäng, belägen i Kornheddinges Havrefallet, 
utgör odlad jord år 1801.

Flintevången i Kyrkheddinge, eller som den kallas 
år 1671 Flintebiers wongb, har sannolikt tillhört de 
lokaler där den odlade marken expanderat kraftigt, 
antagligen under den nyare tidens första sekler. I 
Landeboken från 1570 förekommer detta vånganamn 
mycket sparsamt, jämfört med byns Söndre och Norre 
vång. Som tidigare omtalats förekommer så talrika 
indikationer på bortodlade fornlämningar inom Flin- 
tevångs gränser, att man kan tolka detta förhållande 
som ett starkt ritualiserat landskap i angränsning till 
bosättningarna, där gränser styrkts genom gravfältens 
utplacering. Namn som 1802 års Grusåker antyder 
inte heller förekomsten av någon högklassig odlings- 
jord, och områdets fosfatvärden är med få undantag, 
genomgående låga (se fig. 3). På dessa grunder förefal
ler det rimligt att tolka Kyrkheddinges Flintevång som 
i stora delar resultatet av en relativt sen omställning av 
allmänningsmark och beten till åker.
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Få namn från Kyrkheddingeregionen antyder vilka 
metoder som utnyttjats till olika fredningssystem i an
slutning till den odlade marken. Från själva kyrkbyns 
mark finns gierrids agir, dvs. gärdesåker i betydelsen 
den inhägnade odlingsmarken belagt i Landeboken 
1570. Det enda ytterligare namnbelägget för de häg- 
nader man ser så rikligen avbildade på de äldre lant
mäterikartorna, är Mossheddinges dikesåker, belagt i 
byns Norre vång 1748. Namnet syftar på en åker som 
hägnats in med en jordvall och dike, vad som på skån
ska betecknas som ett jorddige eller bara dige. I trak
ten kvarligger några mindre sträckningar med bevara
de hägn av denna typ, idag noterade som skyddsvärda 
odlingslämningar i fornminnesinventeringen.

Toftåkrar
Toften, de anslutande toftåkrarnas storlek och ut
formning utgjorde i den bolskiftade byn ett mått på 
den enskilda gårdens andel i byn. Som den odlings
mark som låg i direkt anslutning till bebyggelsen blev 
toftåkern föremål för såväl intensiv brukning som 
gödsling under hela den tid byn fortlevde. Detta för
hållande kan idag avläsas i de kraftiga fosfatförhöj
ningar som vanligen begränsats till de arealer som 
närmast motsvarar de forna toftåkrarna (se Ridder
sporre 1995, 1996). I undersökningsområdet kan 
denna överensstämmelse klart konstateras främst för 
Kyrkheddinge. I Vallby och Kornheddinge har dess
utom såväl själva bytomten, som delar av inägomar- 
ken utanför toftåkrarna, hamnat inom en yta med 
mycket kraftiga fosfatförhöjningar (se fig. 3).

Det har vid flera arkeologiska undersökningar i 
skånska bytomter kunnat konstateras att den äldre 
bebyggelsen inom tofterna inte varit placerad på ex
akt samma plats som de huskroppar som finns avbil
dade på 1700-talets lantmäterikartor (Erikson 1996, 
Söderberg 1994,1997). Den direkta platskontinuite
ten förefaller ofta att kunna härledas till en eller flera 
regleringar av såväl bebyggelse som tomtmark. Det
ta förhållande tycks gälla även i Kyrkheddinge, där 
äldre bebyggelsefaser kunde konstateras förekomma 
ute i det området som senare utnyttjats som toftåker.

Kyrkheddinges toftåkrar förekom dels i den svaga 
sluttningen från bytomten ner mot Flöje ås lopp i ös
ter, dels i anslutning till bytomtens nordvästra del 
under namnet Kroktoft (1802). Medan de östra 
tofterna sluter an mot de år 1804 befintliga gårdslä- 
gena, är merparten av Kroktoft utparcellerad till 
byns samtliga gårdar. Skall detta förhållande tolkas 
som att Kroktoft tidigare hyst en bebyggelse, som i 
tillägg till kyrkplats och prästgård utgjorde en västlig 
gårdsräcka i byn?

Eftersom 1700-talets kartmaterial saknas från 
Kyrkheddinge, är det svårt att urskilja de förändring
ar beträffande bytomten som ett äldre skiftesförfa
rande kan ha resulterat i. Detta faktum måste tas 
med i beräkningarna när man betraktar den opro
portionerligt stora toft som på 1804 års karta räknas 
till gård nr 5, dvs. Kyrkheddinge Södergård. Ytans 
utformning skulle kunna tyda på att två stora tofter, 
väl motsvarande nr 3 och 6 i byns norra hälft, lagts 
samman vid något tillfälle. En antydan i den rikt
ningen ges av den särhägnade yta i toftens nordväst
ra hörn, som i så fall skulle kunna utgöra ett äldre, 
uppgivet gårdsläge. Frågan kompliceras dock av den 
huvudgård som under senmedeltid sannolikt har ex
isterat i Kyrkheddinge och som på grundval av sam
stämmiga indikationer bör placeras i byns södra del.

Flertalet av Vallbys toftåkrar var belägna omedel
bart öster om radbyns gårdslägen (se fig. 4). Undan
taget utgörs av den teg som ligger i anslutning till 
bytomtens sydvästra del, mellan gård nr 5 och Flöje 
å. Merparten av denna odlingsyta tillhörde gård 5. 
Samtliga tegar som ingick i Vallbys toftåkrar be
skrivs i lantmätarens textbilaga såsom varande ”god 
mulljord” år 1700. Att dessa ytor utgjorde byns bäs
ta jord framgår dessutom av fosfatkartan, där just 
toftåkrarna ingår i den yta som givit de högsta mät
värdena (fig. 3).

Kyrkheddinges vångar
Det är högst beklagligt att vi idag enbart har tillgång 
till enskifteskartan över Kyrkheddinge. Den schema
tiska framställningen av bebyggelsen har redan om

173



BYARNA LÄNGS ÅN

talats, men även karteringen av byns odlingsmark 
rymmer en hel del frågetecken. Man tycker sig till 
exempel ana spåren av äldre omregleringar i de ore
gelbundenheter som uppträder här och där i vånga
rna. Vad man märker är främst en tendens att koppla 
samman de odlingslotter som tillhört byns (vid detta 
tillfälle) dominerande brukningsenhet gård nr 5, 
Kyrkheddinge Södergård, så att mer rationella åker
ytor har bildats. I brist på tillförlitligt kartmaterial 
kan dock ingen närmare analys utföras.

Ett annat problem, jämfört med grannbyn Vallby 
med dess hundra år äldre kartmaterial, är avsakna
den på ängs- och betesarealer inom Kyrkheddinges 
marker. Skall man döma efter de skriftliga källor vi 
har tillgång till idag, var troligtvis betesarealen i byn 
kraftigt reducerad redan på 1600-talet (se Sundberg, 
denna volym), men vi kan förutsätta att de rester 
som likväl återstod omvandlades till spannmålspro- 
ducerande åkerjord under det århundrade som före
gick enskiftet.

Norre vång

Norre vång i Kyrkheddinge domineras i sitt centrala 
parti av långa, smala nordsydligt orienterade parcel
ler som sannolikt visar utbredningen av den äldsta 
åkermarken inom vången (se fig. 6). Man kan notera 
att landsvägen delar detta område i en nordlig och en 
sydlig del, utan att detta påverkar tegar och parceller. 
Att vägen således inte utgör en gränslinje i odlings
landskapet, utan istället okänsligt klyver odlingslot
ter i två delar, kan tyda på att den vägsträckning vi 
ser på lantmäterikartan är avsevärt yngre än den 
omgivande odlingsmarkens indelning. Möjligen kan 
en äldre vägsträckning anas längs gränsen mellan 
Flintebjärs vång och Norre vång. Att landsvägen 
överlagrar odlingslandskapet märks ännu tydligare 
öster om Heddinge bro, i Vallby Mellanvång (fig. 5). 
Där förefaller vägbygget kunna dateras till tiden mel
lan Buhrmanns karta av år 1684 och upprättandet av 
byns geometriska karta sexton år senare.

I nordöstra delen av Norre vång förekommer fall 
med smala östvästligt orienterade parceller längs

landsvägen norrut mot Bjällerup. Här ansluter vä
gens sträckning bättre till den odlade jorden. Det fö
refaller rent av som om landsvägen följer den ur
sprungliga gränsen mellan tofterna, här represente
rad av 1570 års Kroktoft, och åkermarken väster 
därom.

Bilden av Norre vång som en enhetlig odlingsare
al med förhållandevis ålderdomliga parcellerade od
lingsytor, störs dock av två stora tegar i nordväst, 
Östra och Västra Lögesten (1804), som utmärks av 
mycket breda odlingslotter. Området bör, utifrån sitt 
fornlämningsindikerande namn, och till synes sena 
införlivande med resten av åkerjorden inom vången, 
snarast ses i samband med liknande arealer i Flinteb- 
järs vång och tolkas som ett ursprungligt fäladsom- 
råde som troligtvis också rymt förhistoriska gravan
läggningar.

Före undersökningen i Kyrkheddinge bytomt 
1995 hade bara en mindre utgrävning skett inom 
byns område. Den då berörda ytan var belägen i 
Norre vång, där ett mindre parti av de nordvästra 
toftåkrarna kom att beröras. Arbetet utfördes av UV 
Syd 1987. Då påträffades igenfyllda östvästliga di
ken som tolkats som teggränser (Wallin 1988).

Söndre vång

Söndre vång uppvisar i sitt västra parti långa, smala 
och obrutna nordsydligt orienterade parceller (fig. 
6). Det förefaller rimligt att tolka dessa som vångens 
ursprungliga åkeryta. Fängre österut ligger mer ore
gelbundna tegar med i huvudsak östvästligt oriente
rade parceller, vilka i flera fall sträcker sig tvärs över 
Höje ås dalgång. Mönstret går igen i området när
mast Fjälabäcken, bara med ännu bredare odlings
lotter och sannolikt speglar detta en uppodling av 
förutvarande beten och ängsmark i anslutning till 
vattensystemen.

Centralt inom vången förekommer två tydliga 
oskiftade blockåkrar, som vid karteringen 1802 bru
kades av gård nr 5. Möjligen har även det fall som 
angränsar i väster, Ladugårdslandet, ursprungligen 
utgjort ytterligare en blockåker. Förekomsten av
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dessa avvikande åkerformer finns sannolikt att söka i 
närvaron av en huvudgård i byn, eftersom huvud- 
gårdsjord, liksom ibland även kyrklig jord, undanta- 
gits från skiften och samlats i blockformiga ägor 
(Anglert 1995, s. 174).

Flintebjärs vång

Vad som karaktäriserade Flintebjärs vång var en re
lativt förvirrande ägobild, med mycket stor varia
tion på längd, bredd och orientering av parcellerna. 
Omfattande arealer inom tegarna var också marke
rade som obrukbar mark eller äng. Endast i partiet 
närmast själva bytomten kan man ana en mer en
hetlig planläggning.

Detta förhållande, tillsammans med förekomsten 
av fornlämningsindikerande namn inom vången, talar 
för att merparten av Flintebjärs vång ursprungligen 
fungerat som fälad eller torräng till Kyrkheddinge by. 
Med avseende på den tidigare förda diskussionen 
kring en ursprunglig storgårdstomt i anslutning till 
kyrkplatsen, kan man notera att den i så fall varit pla
cerad i en tvåfaldig skärningszon, både mellan äldre 
gravplatser och den nytillkomna kyrkan, som mellan 
fälad och odlad mark.

Det är också inom Flintebjärs vång som tidigare 
genomförda förändringar i ägostrukturen märks 
allra tydligast. Det verkar som om 1700-talets do
minerande gård i byn, nr 5 Kyrkheddinge Söder
gård, strävat efter att rationalisera sitt markinne
hav genom att skapa största möjliga kontakt mel
lan sina odlingslotter i olika fall. På så sätt har 
man sökt förenkla sitt jordbruk, framför allt med 
avseende på markberedning och transporter.

Vallbys v ångar
Den geometriska karta som Sammuel Kihise upprät
tade är, i likhet med merparten av de allra äldsta lant
mäterikartorna, noggrant utförd och ytterst detalje
rad vad beträffar Vallbys in- och utmark. Frednings
system, tegindelning och vägsträckningar framträder 
tydligt, liksom byns tomtmark, medan själva bebyg

gelsen markeras schematiskt i form av hussymboler 
istället för enstaka huskroppar. Kartan är som helhet 
mycket lämplig för en ingående studie av det odlings
landskap som omgav en genomsnittlig by intill Höje 
ås vattensystem vid tiden strax före den första skif
tesreformens genomförande.

Norre vång

Norre Vång omfattade en stor yta, men den brukade 
arealen var väl arronderad med bara ett fåtal olika te
gar. Parcellerna var långa och obrutna i vångens cen
trala område. Möjligen har en utvidgning skett genom 
uppodling både mot väster, i närområdet till Höje å, 
och i anslutning till Källingabäckens nedre lopp. 
Vångagränserna markerades sannolikt av vallar som 
på Küüses karta är lätta att följa utom just i väster, där 
de kan vara bortodlade (fig. 5).

Odlingsjorden beskrivs som av tämligen god kvali
tet vid karteringen år 1700. Beteckningar som ”mull- 
blandad lerjord”, ”lermylla” och ”ler, mullblandat” 
utnyttjas om tegar i byns närhet, medan ”grusblandad 
lerjord”, ”lerblandad jord” och i låglänta partier ”sur 
lerjord”, gällde för mer avlägsna partier som inte varit 
föremål för ett lika långvarigt och intensivt brukande.

I vångens centrala åkerfält syns ett tydligt stråk av 
impediment som möjligen också innehållit fornläm- 
ningar, ett antagande som ytterligare stärks genom det 
här upptecknade marknamnet Hunnehögz acker 
(1700). I vångens nordvästra parti förekommer mark
namnet Truedstoften isolerat från byns övriga toftåk- 
rar. Sannolikt utmärker detta namn platsen för en år 
1700 ödelagd bebyggelse, vars minne kvarlevde som 
beteckning på en åker (fig. 2).

Mellanvången

Den del av Vallby Mellanvång som anslöt till byns 
toftåkrar, graderades till ”god mull jord” år 1700. 
Vången kallas inledningsvis Toffte wang (1570). Den 
omfattade en stor areal, ganska likvärdig med Norre 
Vångs förmodat ursprungliga yta, innan det nyupp- 
odlade partiet närmast Höje å inlemmats i denna.
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Mellanvången klövs av Källingabäckens dalgång i en 
nordlig och en sydlig del. Längs bäcken låg ett smalt 
stråk med anslutande, sannolikt tidvis ganska fuktig 
ängsmark.

Parcellstrukturen var mer oregelbunden än i Nor- 
re Vång. Tegarna intill själva toftåkern låg orientera
de i förhållande till bebyggelsen i östvästlig riktning. 
I resten av vången var parcellerna huvudsakligen 
nord-sydligt utlagda, dock med något olika riktning 
på ömse sidor av Källingabäcken, beroende av topo
grafin. Bara i vångens nordöstra del förekom mer 
omfattande avvikelser från detta mönster.

I Mellanvången förekommer jord värderingar ut
efter hela skalan. Den intensivt brukade och gödsla
de inmarken i närheten av byn var som sagt ”god 
mulljord”, medan ”lermylla jord” och ”lerblandad 
jord” betecknar bättre partier och ”sur mull” eller 
”sur jord”, får ange fuktigare odlingsmark ner mot 
Källingabäckens dalgång.

Vångagränserna i form av vallar är lätta att ur
skilja på kartan, utom på det avsnitt som gränsar di
rekt mot tomtmarken, där sannolikt andra former av 
hägn funnits. Mellanvången skars av landsvägen 
mellan Kyrkheddinge och Dalby. Där vägen passera
de vångagränserna finns grindar tydligt angivna på 
Küüses karta. I anslutning till vägen är även en en
samliggande gård markerad med en hussymbol. San
nolikt visar detta läget för ”Vallby krog”.

Nära Mellanvångens södra gräns fanns ett antal 
mindre impediment som eventuellt innehållit idag 
bortodlade fornlämningar. Med början i den hög 
som Küüse avbildat intill gård nr 5 i Vallbys södra 
del, finns ytterligare två impediment mitt mellan by
tomten och Vallby krog, en omedelbart norr om själ
va krogen och möjligen ännu en hög invid vångens 
sydöstra hörn. Detta högstråk skulle motsvara de 
impediment som avbildats i Norre vång, parallellt 
med Källingabäcken.

Södervång

Södervång bestod då Kihise ritade sin karta år 1700 
av tre delar, den egentliga Söder Wångh, Höögs

Wångh och Koowånge, vars sammantagna areal un
gefär motsvarade åkerytan i Mellanvången. Parcell
strukturen var ytterst oregelbunden, dels beroende 
på ovannämnda tredelning av vången, dels på upp
delningen i cirka ett dussin olika tegar. Dessutom bi
drar förekomsten av torvmossar och andra våtmar
ker till odlingsmarkens oregelbundna utformning. 
Merparten av tegarna var trots allt orienterade i 
nordsydlig riktning, utom i Högsvång där östvästlig 
orientering övervägde.

Vid en jämförelse med resten av Vallby odlings
marker är det påfallande hur pass negativa omdö
men som dominerar i klassningen av jorden i de fall 
som ingår i den samlade Södervång. Enbart ”lerjord” 
och ”sur jord” förekommer inom Kovång, medan 
såväl ”surjord”, ”lerblandad jord”, ”sur mulljord” 
och ”mulljord” noterats i Högsvång. Egentliga Sö
dervång beskrivs som huvudsakligen lerjord som kan 
vara både ”sandblandad” som ”surblandadt”. Här 
noterades också förekomsten av ”sandmylla”. Över
huvudtaget märks det i såväl marknamnsmaterialet 
som från de äldre lantmäterikartorna hur pass domi
nerat detta parti av Vallby marker varit av sina fukti
gare partier, som kärr och mossmark. Fosfatkarte
ringen visar å sin sida med två undantag genomgåen
de lägre värden inom Södervång.

Vångagränserna är på kartan relativt lätta att föl
ja runt Söder-, Högs- och Kovång, undantaget Söder 
vångs sydgräns som överhuvudtaget ej markerats på 
kartan. Man kan fråga sig vad som varit orsaken till 
detta utelämnande. En möjlig tolkning är att denna 
areal har fungerat i någon form av vångalag med 
Trullstorp eller med de av Kyrkheddinges marker 
som legat öster om Höje å.

Ytterligare en komplikation utgör förekomsten av 
en eventuell ödelagd bebyggelse, som varit belägen 
någonstans i Högsvång eller Kovång. Dels förefaller 
Högsvång och den till Trullstorp hörande Bakvången 
som ansluter i söder, ursprungligen ha hört samman i 
en åkervång, dels förekommer namnet Gamble 
Wangs äcker i intilliggande del av Kovång på grän
sen mellan äng och odlad mark. Vidare omtalas nam
net Torpere engen 1570 som marknamn i de närbe
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lägna Vallby ängar (fig. 2). I det aktuella området 
kan två mindre ytor med förhöjda fosfatvärden ur
skiljas på Arrhenius karta från 1934, något som i 
detta sammanhang borde kunna indikera läget för 
denna ödegård eller mindre bebyggelse.

Byarnas ängar
Det föreligger en markant skillnad i fördelningen av 
ängsmark mellan byarna på ömse sidor om Höje å. 
Bebyggelserna norr om ån, Bjällerup, Vallby, Trull- 
storp, Alberta och Svinarp, har samtliga del i ett sam
manhängande stråk av ängs- och betesmarker som 
utgör ett skilje mellan byarna vid Höje å och den mer 
höglänta terrängen upp mot Romeleåsens utlöpare 
vid Dalby. Söder om ådalen saknar såväl Kyrkhed- 
dinge som Kornheddinge och Esarp egna större äng- 
sarealer vid tiden för enskiftet. Mossheddinge förfo
gar över mindre områden i anslutning till mossmar
ken i södra delen av byamarken. Bara Hemmestorp 
och Örups byar har tillgång till egna ängavångar i 
direkt anslutning till övrig brukad mark och för Or- 
ups del förefaller det dessutom vara frågan om mark 
som tillförts vid ett sent skede.

Att gemensamma fäladsmarker tidigare funnits 
även på åns andra sida, antyds bland annat av åker
namn, där beteckningen Allmänningen förekommer i 
olika former. Exemplen kommer från Kyrkheddinge 
1804, Hemmestorp året efter, från Mossheddinge 
Norre vång 1748 och i Örup redan 1711. Det är 
svårt att avgöra när detta stråk av fäladsmark kom 
att brytas upp för odling, men från historiska källor 
är det känt att gårdarna i Kyrkheddinge by hade av
sevärt mindre produktion från ängsmark, räknat i 
lass hö, än genomsnittet på 1670-talet. Man får för
utsätta att utmarkstillgångarna redan i detta skede 
hade blivit betydligt förminskade, men att processen 
troligen hade startat avsevärt tidigare. Det är möjligt 
att orsaken skall sökas i närvaron av det senmedelti
da klostergodset Heddingbe gaard, vars drift kan ha 
varit specialiserad mot spannmålsproduktion.

Vallbys ängsareal ligger väl samlad på Küüses kar
ta i den allra östligaste delen av byn marker (fig. 4).

Här ansluter byns ängar till de samfälligt utnyttjade 
områdena åt Dalbyhållet. I början av 1700-talet om
talas den som Magle ängen, omväxlande med Änga- 
vången eller bara Ängarna. Sannolikt är det samma 
område öster om den egentliga odlingsmarken som 
åsyftas med benämningen Vallby ängar 1570. Byn 
hade även tillgång till låglänta, fuktiga ängspartier i 
anslutning till Höje ås dalgång. Att ängsmark tidigt 
överförts till åker även i denna by, vittnar namnet 
Veen engen om, eftersom det betecknar en åkerteg i 
Landeboken år 1570.

Att delar av Kyrkheddinges Flintevång ursprung
ligen skulle ha fungerat som torr ängsmark har redan 
framhållits, men troligt är att även låglänt mark i 
anslutning till såväl Fjälabäcken som Höje å, ur
sprungligen brukats som rikproducerande översilad 
fuktäng för våtmarksslåtter och bete. Ett liknande 
markutnyttjande antyds för övrigt genom namnet 
Höängarna (1819) i Svinarp.

Ett annat namn som förekommer i detta samman
hang är Storäng, belagt från Hemmestorp 1805 och i 
Kornheddinge fyra år tidigare, men i det senare fallet 
då beteckning för en åkerteg inom Havrefallet.

Kungsbetet
Traktens märkligaste utmark består av det s.k. Kungs
betet eller Beden, en remsa utmark om några tiotals 
meters bredd, som kan följas på lantmäterikartorna 
från Lund till Genarps kyrka via bland andra Moss
heddinge och Esarps bymarker. Även namnet Mulbe
tet förekommer i Mossheddinge 1774, medan den se
nare gängse beteckningen blir kronobete (Örup 1784, 
Mossheddinge 1859). Dahl framhåller att de äldre 
lantmäterikartorna anger detta Kungsbete som gam
mal landsväg (Dahl 1942, s. 109), men även att äldre 
källor anger dess funktion som fritt bete till vägfaran- 
des nytta, samt att det dessutom fungerat som hästbe
te för omkringliggande byar.

Funktion och datering för Skånes många kungs- 
beten har diskuterats av flera forskare, men en kopp
ling till äldre vägsystem förefaller högst sannolik och 
den datering som av Dahl anges till dansk tid precise
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ras något ytterligare av Emanuelsson (1985) till med
eltid. Vad som klart framträder är dock den överord
nade planeringen bakom vägsträckningen mellan 
Lund och Genarp, vägkorridoren löper längs bygrän
ser som en klar påminnelse om behovet av smidiga 
kommunikationer i ett äldre maktens landskap.

Våtmarker
Vatten, rinnande såväl som stillastående, har i hög 
grad karaktäriserat Kyrkheddingeområdets kultur
landskap innan det moderna jordbruket med dräne
ring och utdikning förändrade den hydrologiska ba
lansen. Våtmarker och översilningsängar gav rikligt 
med foder, torv från traktens många mossar kunde 
eldas och de talrika källorna gav boskapen vatten.

I tillägg till Höje å fanns mindre biflöden med års- 
tidsväxlande vattenföring. Fjälabäckens våtmarker 
bildade troligtvis den upprinnliga gränsen mellan 
Kyrkheddinge och Kornheddinge bymarker. I Vallby 
rann Källingabäck, vars namn tolkas i betydelsen kä
ring-, dvs. tiggerska (DAL), från Dalbyhållet genom 
byns ängar och inmark, innan den mynnade i Höje å. 
Markabäck i samma by namngavs genom sin roll som 
gränsmarkering mot Trullstorps marker i söder. Ler
bäck i Hemmestorp fick sitt namn tack vare de tunga 
lerjordar den passerade på sin väg och det grumliga, 
slambemängda vatten som blev resultatet.

Källsprång av olika slag förekommer rikligt i 
marknamnsmaterialet. Killebrink i Kyrkheddinge 
Norre vång omtalas redan i Landeboken 1570 och 
namnet lever fortfarande vid enskiftet år 1802. Vall
bys Grötakillan markeras på Küüses karta år 1700, 
liksom Surkillsåker i samma bys Mellanvång. Möjli
gen hör även Hemmestorps Brunnsåker (1805) till 
denna kategori.

Allra vanligast förekommer dock namn på våt
marker i formen -mad eller -kärr. Innan jordbruket 
helt specialiserades på spannmålsodling gav dessa 
mer eller mindre blöta arealer väsentliga tillskott till 
djurhållningen i form av vinterfoder och i viss mån 
bete. Under en period när allt mer av den egentliga 
ängsmarken uppodlades, bör våtmarksslåttern ha

varit ytterst betydelsefull så länge kreatursbesätt
ningar av större omfattning bibehölls, även om de 
arealer som kunde utnyttjas på detta vis var förhål
landevis små (Bjørn 1988, Myrdal 1985).

Från Hemmestorps by känns flera mad-namn, 
upptecknade år 1805, liksom Vattningen, ett vatten
hål för byns boskap, och Kärret. Från Kornheddinge 
omtalas Homannakärret, Mossakärret, Skälkärr och 
Madkroken år 1801, i Kyrkheddinge Söndre vång 
Madstycken 1802 tillsammans med det närbelägna 
Åkärrsstycket och från samma by även Krokkärr i 
Norre vång. Vallbys Långakärr karterades år 1700, 
Vassängen i Mossheddinges östra vång 1747.

Egentlig moss- eller myrmark var ett så framträ
dande inslag i landskapsbilden att en av traktens 
byar kom att namnges Mossheddinge, ett namn vars 
äldsta skriftliga belägg härrör från 1200-talet. Torv
takt kan spåras i såväl Hemmestorps Torvgravs- 
styckena (1805) som i Vallbys Torvmosseskiftet i 
Söndre vång (1813). Att vatten och våtmarker kunde 
utgöra odlingshinder och komplikationer, likaväl 
som en välsignelse, visar slutligen ett namn som 
Pölastyckesåker (1700), en säkerligen fuktig och 
svårbrukad odlingslott belägen i Vallby söder vång.

Odling och djurhållning ur namnmaterialet
Från det historiska källmaterialet är Kyrkheddinge- 
regionen känd för sin produktion av spannmål. Korn 
och rågodling har sannolikt dominerat under lång tid 
och just därför avsatt få spår i namnmaterialet, efter
som merparten av åkerarealen upptagits av dessa sä
desslag. Enda undantagen är Kornholmen, en åker i 
Mossby som omtalas 1748 och Kyrkheddinges Råg- 
bjär i Söndre vång 1802. På magrare, marginella jor
dar odlades havre, ofta på mindre lyckor ute i ängs
marken. Denna typ av odling utgjorde gärna första 
steget mot en total omställning av större beten och 
ängar till åkerjord, och var av denna anledning inte 
sällan namngivande. Som exempel finns såväl Hav
refallet, Havrelyckan som till och med Havrevangen 
upptecknade från Kornheddinge år 1801. Från Al
berta är namnet Havrelyckan belagt 1804, liksom
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Havrestycken i Örup 1711. Frågan är dock hur den
na expansion av havrearealen skall dateras, eftersom 
exporten av detta sädesslag ökade markant under 
1700-talet som en direkt följd av Västeuropas indu
strialisering (Höglin 1994).

Av lite mer ovanliga grödor finns hampa belagd 
genom namnet Hampåker i Vallby år 1700 och lin 
genom Höraskiftet i samma by 1813. Namnet kan 
möjligen även tolkas som syftande på ”hören” i bety
delsen byns herde, dvs. byaherdens åkerstycke. Rot
frukter, baljväxter och kål har sannolikt främst od
lats för eget bruk på markstycken i nära anslutning 
till bebyggelsen. Rovetofter i Vallby (1813), Bönåker 
i Mossheddinge (1747), Ärtestycken i Svinerups söd
ra vång (1819) liksom Kålbagen i Örup (1711) och 
dess namne i Svinarp (1819) tillhörde sannolikt den
na kategori.

Av djurhållning finns få spår i namnmaterialet, nå
got som man kanske också kunde förvänta sig i ett 
område vars produktion i så hög grad specialiserats på 
odling av spannmål. Nötkreatur åsyftas troligen i 
namnet Fähög, liksom i Kobjär, båda åkerstycken 
inom Hemmestorps marker 1805. Från Kyrkheddinge 
finns Kalvhagen i Flintevång belagd år 1802, liksom 
namnet Kovang i Vallby hundra år tidigare. Möjligen 
ser man här reminiscenser av äldre betesmark, men 
troligare är att namnformerna syftar på att boskap 
släppts i bet på dessa arealer då så varit möjligt.

Av mindre tamdjur finns grisuppfödning belagd 
genom gårds-, och senare bynamnet Svinerup redan år 
1555, medan fårskötsel representeras av Lammstof
ten i Hemmestorp 1805. Enda belägget på förekom
sten av fjäderfä finns genom namnet Gåsabitarna, en 
åker i Kornheddinge 1801, men detta kan givetvis 
också syfta på vildgäss. Slutligen finns också namnet 
Hundahålan upptecknat från Kyrkheddinge norra 
vång år 1813, men detta åsyftar snarast en speciell 
händelse som varit känd bland traktens innevånare.

Vägar, broar och kommunikationsleder
Kyrkheddinge by har ett mycket strategiskt läge i re
lation till traktens vägsystem. I äldre tider var det

sannolikt ådalen som styrde kommunikationen mel
lan kustbygd och inland, men i byarnas landskap 
fungerade ett tätt nät av vägar redan i ett tidigt ske
de. Kontrollen över resande och transporter utgjorde 
en väsentlig del i maktelitens grepp över landskapet 
och de platser där vägsträckningar och vatten möttes 
blev därför speciellt intressanta.

Om man betraktar Kyrkheddingeregionen under 
tidig medeltid, bör man nog inte uppfatta Höje å som 
någon mer betydande vattenväg, utan snarare som 
en gränslinje och ett hinder för kommunikationer. 
Att en storgård med tillhörande by och kyrka växte 
fram i anslutning till ett vadställe är därför knappast 
förvånande. Frågan är istället om inte den slutgiltiga 
placeringen av Kyrkheddinge by och dess grannby 
Vallby på andra sidan Höje å, bör betraktas i ljuset 
av kommunikationssystemens utveckling. Två vikti
ga rutter möttes just här, nämligen landsvägen från 
kusten in mot Dalby och vägen mellan Lund och 
Genarp. Strategiskt sett var platsen därför mycket 
väl vald för en storgård.

Ser man till de skriftliga beläggen, så omtalas en 
Heddinge bro över Höje å 1570, men denna har san
nolikt haft föregångare tillbaka i medeltid. Även 
landsvägen längs ådalen har haft sina broar. Namnet 
Fjälabäcken (fiellinds beckindtt 1570), biflödet strax 
sydöst om Kyrkheddinge bytomt, innehåller ordet 
för spång eller enkel bro. I Landeboken omtalas även 
Brokärrs åker (brokiers agir) i byns Söndre vång vid 
samma tillfälle, som helt visst tagit sitt namn efter 
den då befintliga bron över Fjälabäcken. År 1804 
omtalas en teg vid namn Stenbrostycket i samma 
område och det förefaller rimligt att man vid detta 
tillfälle har uppfört mer permanenta broar längs 
landsvägen.

Vad man kan notera är att broar, vare sig av trä 
eller sten, knappast tillhörde vanligheterna längs äld
re tiders landsvägar. Vadställen eller enkla färjor var 
istället de normala medlen för att korsa vattendra
gen. Möjligen bör broarna i Kyrkheddinge socken 
ses som tecken dels på dessa vägars stora betydelse, 
men också på närvaron av en medeltida storgård 
inom byn. Speciellt under den tid då Heddinghe
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gaard administrerades som kyrkligt eller kloster
gods, bör det ha förelegat ett intresse av att förbättra 
traktens vägnät.

Om man jämför med beläggen för kommunikatio
ner som föreligger utanför själva kyrkbyns marker, är 
bilden en annan. Visserligen förekommer namnet Käl- 
lingabron i Vallby, men belägget är sent, daterat 1813. 
Från Hemmestorp finns Tistlavad och Vasebäck (båda 
1805), där det sistnämnda namnet beskriver hur man 
lagt vasar, dvs. risknippen, som en primitiv brolägg
ning över sankmark. Från Örup är Spångäker upp
tecknat 1711, också det en indikation på enklare lös
ningar på problemet med vägar och vattendrag.

Förekomsten av det äldre vägsystem som kallas 
Kungsbetet eller Beden, har redan behandlats i det 
föregående, men att centralmakten haft intresse av 
att investera i regionens kommunikationsleder också 
i ett senare skede, visas av den nya spikraka väg- 
sträckning, som på skifteskartorna för genom Kyrk- 
heddinges och Vallbys marker i riktning mot Dalby. 
Att den helt klart överlagrar det äldre odlingssyste- 
met framträder med all önskvärd tydlighet. Speciellt 
i Vallbys Mellanvång kan man se vägen skära rakt 
genom både odlingslotter och hägnadslinjer. Där kan 
också en äldre sträckning följas, som respekterar od
lingslandskapets formelement.

Raka vägar av denna karaktär hör möjligtvis 
hemma i storgodsens närområden under tidigt 1700- 
tal, men ute på den skånska landsbygden tillhör de 
definitivt ovanligheterna. Intressant nog verkar det 
finnas en möjlighet att datera denna väg, eftersom 
den överhuvudtaget inte finns markerad på den av 
Buhrmann upprättade Skånekartan från år 1684. Ef
tersom hans arbete främst avsågs tjäna militära än
damål, borde en rak och välbyggd väg av detta slag 
ha tagits med. När så inte är fallet kan man anta att 
sträckan mellan Heddinge bro och Dalby byggts om 
under de sexton år som förflöt fram till dess att Sam- 
muel Kihise utförde sin geometriska karta över Vall
by. I detta sammanhang kan man också observera en 
ensamliggande byggnad invid landsvägen, en bit ös
ter om Vallby bytomt. Sannolikt är det den ofta om
talade Vallby krog som avbildas här.

I ett dynamiskt och varierat odlingslandskap med 
såväl åker som betesmark, var det av största vikt att 
fredningssystemen fungerade så att boskap och småfä 
effektivt stängdes ute från ytor med gröda. Detta för
hållande, liksom även behovet av att hindra kreaturen 
från att vandra iväg alltför långt bort, speglas bland 
annat i namn som innehåller ordet led, dvs. grind. 
Dessa är, som man kunde vänta, vanliga i namnmate
rialet med belägg som Vallbys Stackeled (1700) och 
ledskiftena (1813), båda belägna i byns ängavång. 
Från Kyrkheddinge finns Ledsåker (1802) i Söndre 
vång och i Hemmestorp omtalas Ledstoften år 1805.

Även vägsträckningarna som sådana har bidragit 
till namngivningen av olika tegar. Så finns t.ex. flera 
landsvägsnamn som Hemmestorps Lunnavägsstyck- 
ena och Grönvägsstycket (båda 1805) liksom Lands- 
vägsstycket från Södervång i Kyrkheddinge 1805. 
Även traktens stigar och andra mindre betydelsefulla 
vägar framträder i materialet. En åker i Hemmestorp 
bar namnet Kyrkstigen i början av 1800-talet och 
speglar därmed vägen till socknens centrum. Kyrk- 
heddinges Grönstigsstycket (1804) syftar sannolikt 
på vad som av Hemmestorps bönder benämndes som 
väg vid ungefär samma tillfälle.

Kvarnar längs Höje å
När man studerar det samlade namnmaterialet från 
Kyrkheddingetrakten är det påfallande hur många be
lägg för kvarndrift som finns upptecknade i området. I 
ett medeltida sammanhang är just sambandet mellan 
omfattande spannmålsodling, mölledrift och huvud
gårdar värt en närmare studie. Genom mölleplikten 
tvingades landborna att mala sitt spannmål vid jord
ägarens kvarn. De avgifter som då betalades, utgjorde 
inte sällan en eftertraktad och betydande inkomstkäl
la i en feodal maktstruktur (Ek 1964, Thun 1986).

Kvarn-, mölle- eller dammnamn förekommer från 
minst sju olika byars marker (fig. 2). Merparten av 
dessa anläggningar har givetvis utnyttjat vattenkraft, 
liksom den ännu bevarade kvarnen i Esarp, men det är 
möjligt att även vindmöllor funnits i lagom exponera
de lägen. Så förekommer t.ex. namnet Möllekullen i
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Alberta 1806, där även förekomsten av en separat 
trösklada, belägen ute i byns västra vång år 1804 no
teras.

Äldsta daterade omnämnandet gäller Alberta mol
la år 1530, men även Kornheddinge kvarn som idag 
kvarligger som ruin, och Esarps mölla (1830) bör kun
na ha etablerats tidigt. För både Esarp och Bjällerup, 
där möllan omtalas 1804, gäller också en koppling till 
de säterier som fortfarande existerar i dessa byar.

Från Hemmestorps by finns, trots avsaknaden av 
större vattendrag inom byamarken, marknamnen 
Möllaresty eket och Dammstoften belagda 1805. Att 
man nämner en damm bör tyda på förekomsten av en 
skvaltkvarn, även om en tolkning som vanning också 
är en möjlighet. Ännu ett dammnamn, Dammstycket, 
finns från Mossheddinges östre vång år 1747.

Från Kyrkheddinge by saknas märkligt nog alla in
dikationer på kvarndrift, men i det angränsande Vall
by finns fyra olika marknamn med förledet mölla- år 
1813. En mölla har med största sannolikhet varit pla
cerad vid gård nr 5 där en kulle finns angiven. En vind
kvarn finns också omtalad i skriftliga källor (se Sund
berg, denna volym). I Örup slutligen omtalas såväl 
Mölle mosse som Mölle äng 1711.

Sammanfattningsvis ger den talrika förekomsten 
av olika sorters kvarnar inom området ännu en tydlig 
bild av spannmålsodlingens stora betydelse i denna 
region. Dessutom finns här möjlighet att undersöka de 
intressanta sambanden mellan kvarnar och huvud- 
gårdsdrift i ett område där såväl kyrka som adel haft 
stora jordinnehav ända sedan tidig medeltid (Thun 
1967, s. 50f).

Kyrkheddinge by - en summering
Första omnämnandet av Kyrkheddinge stammar 
från 1100-talet, och berör en donation till Domkyr
kan i Lund som på detta sätt erhåller ett omfattande 
jordagods i byn. Det är högst sannolikt att det fram 
till detta tillfälle funnits en profan huvudgård i byn, 
på vars tomt stenkyrkan, som med sitt breda väst- 
torn markerat världslig status, har byggts. Olika lä
gen inom bytomten för denna gård har diskuterats,

men paralleller från regionen gör det mest troligt att 
dess byggnader bildat en enhet tillsammans med kyr
ka och prästgård.

I ett senare skede förefaller det sannolikt att delar 
av det kyrkligt ägda godset övergå till Tommarps 
kloster, som under senmedeltiden förfogar över en 
Heddinge gård. Denna enhet har satt tydliga spår i 
såväl marknamnsmaterialet, som på de äldre lantmä
terikartorna. Ladugårdsnamn och förekomst av 
oskiftade blockåkrar antyder att Kyrkheddinge Sö
dergård möjligen kan vara identisk med detta klos
tergods.

Den odlade jord som brukades av bönderna i 
Kyrkheddinge by låg samlad i tre åkervångar söder 
och väster om själva bytomten. På enskifteskartan 
förekommer ängsmark enbart i direkt anslutning till 
Höje ås dalgång, samt i söder intill Fjälabäcken, den 
bäck som ligger nära gränsen mot Kornheddinges 
marker. Dessutom finns ett antal impediment av oli
ka storlekar markerade ute i tegarna och även dessa 
ytor har givetvis utnyttjats för foderfångst där så va
rit möjligt. Den bild av markutnyttjandet som kart
materialet förmedlar är dock av ett fullåkersland- 
skap med mycket hög grad av specialisering på 
spannmålsodling. Hur pass långt tillbaka i tiden den
na inriktning går är svårt att säga, historiska uppgif
ter talar om bristfällig tillgång till ängsmark och fo
der redan i slutet av 1600-talet.

Utifrån namnmaterial och äldre kartor har det 
gått att skapa en bild av de ängsmarker och fälader 
som odlats upp och utnyttjas som åker vid tiden för 
enskiftet. Det är sannolikt att Kyrkheddinges utmar
ker främst varit belägna längst i väster och ursprung
ligen fungerat som del i en samfällighet för byarna på 
denna sidan Höje å. I detta område har även äldre 
gravlämningar tjänat som gränsmarkeringar. Fukti
gare marker i anslutning till traktens vattendrag har 
fungerat som högproduktiva slåttermarker och be
ten, innan även dessa partier fördes under plogen.

Att Kyrkheddinge vuxit fram på den plats där byn 
idag ligger ses som ett samspel mellan olika aktörer, 
där kontrollen över vägar och transporter varit av stor 
betydelse. Kombinationen av en tidig huvudgård och
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dess statusmarkerande kyrkobyggnad i en landsby där 
huvudvägar korsas invid ett vadställe, gör att närmast 
strategiska aspekter bör tillmätas ett stort värde. Dess
utom visar förekomsten av såväl tidiga broar, som av 
den äldre vägsträckning som kallats Kungs betet, på 
såväl lokala makthavares som centralmaktens vilja att 
investera i regionens transportsystem.
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I Kyrkheddinge står säden mogen, nu 
liksom dä, och Höje å slingrar sig 
fortfarande genom byns marker.
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På platsen för det medeltida bostadshuset 
står idag en busskur och på den forna 

SI gdrdsplanen rusar bilarna förbi.

Vem behöver en by?
Den arkeologiska undersökningen i 
Kyrkheddinge utgjorde starten för 
många frågor. Vad är förklaringen till 
den massiva bybildning som skedde 
under medeltiden och som kom att 
prägla det skånska landskapet under 
hela förra millenniet? Var byn ett ideal, 
för vem i så fall?
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