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Vad menas? Medelti
den var väl så lång som 
den var? Hur kan nå

got sedan länge avslutat plötsligt bli längre?
För det första måste vi klargöra att medelti

den aldrig fanns, den bara är. Medeltiden är en av 
många abstraktioner som tillkommit i efterhand, 
och den har ett liv i vår samtid, men den tid som 
vi benämner medeltiden upplevde sig aldrig som 
sådan. Det fanns verkligen en tid med en uppsätt
ning av kulturella, ekonomiska, sociala och reli
giösa särdrag som vi i senare tid har benämnt med
eltid, men det är vi själva som definierar den. Detta 
är inte så dumt, egentligen. Vi kan därmed t.ex. 
bestämma dess längd.

Varje tid sedan renässansen har haft sitt medel
tidsbegrepp. Begreppet uppkom när man i Italien 
och angränsande områden på kontinenten decen
nierna kring år 1400 började intressera sig för den 
antika värld som Romarriket, och före det den 
grekiska kulturkretsen, representerade, och den 
kom att definieras som den period som förflutit 
mellan Västroms fall och samtidens återupptäckt 
av antiken; det var verkligen en medeltid.

Eftersom vetenskapssamhället alltid har strä
vat mot största möjliga exakthet, även i periodi- 
seringar, började man laborera med årtal såsom 
t.ex. 476, det år då den siste kejsaren av det Väst- 
romerska riket, Romulus Augustulus, avsattes. 
Därefter vidtog medeltiden, menade man. Alla är 
idag ense om att det inte hände någonting av vikt 
detta år som skulle kunna föranleda en periodise
ring, men någonstans skulle övergången ligga och 
årtalet har behållit sin popularitet långt in i ny
aste tid.

En annan typ av periodisering gjordes utifrån 
den romersk-katolska kyrkans horisont. Dess ge
nombrott som statsbärande religion under 300- 
talet markerade en övergång till en ny tid. Detta 
var en periodisering som färgade även den tidigare

nämnda, eftersom den grekiska kyrkans Östrom 
etnocentriskt lämnades utanför definitionen. Det 
romerska riket gick ju egentligen inte under i ”tek
nisk” bemärkelse förrän efter det att man på nytt 
hade börjat intressera sig för dess kulturella ut
tryck, nämligen först år 1453, då Konstantinopel 
intogs av osmanerna.

Den katolska parametern blev helt avgörande 
för den nordiska definitionen av begreppet medel
tid; den sågs som perioden mellan kristnandet och 
reformationen. Dessutom ansågs förekomsten av 
skriftliga källor, dvs. historia, skilja medeltiden från 
perioderna därinnan, dvs. förhistorien. I Norden 
var renässansen själv ett återsken från kontinen
ten, och i den mån man kan tala om en Nordens 
renässans så hade denna ingenting att blicka till
baka på som det ansågs vara värt att återuppväcka.

Vi fick således i Europa flera olika, kronolo
giska medeltidsbegrepp. Denna egendomliga 
årtalsexercis fick dessutom till följd en rad bisarra 
skillnader på detaljnivå, som t.ex. att medeltiden 
i och med reformations besluten ansågs sluta år 
1527 i Sverige och 1537 i Danmark.

Under de allra sista åren av 1900-talet, hände 
emellertid en hel del i synen på vad som kan be
nämnas antiken, vad som kan kallas medeltiden 
och vad som kan kallas nyare tid. Främst utgå
ende från arkeologins kunskapsuppbyggnad ar
betar man idag med periodiseringar som bygger 
på genomgripande kulturella förändringar i sam
hället på makronivå, livsformer om man så vill, 
och man har också klart för sig att periodiseringar 
endast är grova abstraktioner av en förgången 
verklighet, som vi kan använda som analytiska 
instrument, men knappast mera.

Den kontinentala uppfattningen av antikens 
övergång i medeltid har förskjutits framåt i tid. 
Man använder sig nu ofta av begreppet romani- 
tas, med vilket avses den romerska, antika, främst 
urbana livsformen i medelhavsländerna och dess

av Mats Mogren
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försvinnande, när man lägger den nya period
gränsen till andra halvan av 500-talet. Den gamla 
livsformen anses ha förklingat under loppet av nå
gon enda generation, men inte så snabbt att man 
vågar använda exakta årtal.

Vad gäller den hitre begränsningen av medel
tiden så börjar begreppet lösas upp mer och mer. 
Man har länge talat om en karolingisk renässans 
på 800-talet, en 1100-talets renässans osv. Under 
senare år har man även börjat tala om den långa 
medeltiden som skulle sträcka sig ända fram till 
den industriella revolutionen, dvs. någon gång 
kring 1700-talets början. Många har hävdat att 
rent medeltida livsformer har fortlevat i delar av 
Europa ända in i 1800-talet, även i vårt land.

I Norden har under de senaste åren, främst 
bland arkeologer, de tidigare använda parametrar
na med katolska kyrkans närvaro och förekomsten 
av skriftliga källor, börjat tappa mark. Många av 
oss arbetar nu med ett medeltidsbegrepp som myc
ket nära ansluter till det moderna medeltidsbe
greppet på kontinenten. Också här i Norden är 
senare delen av 500-talet en period med så mång
facetterade och genomgripande forandrings
processer att det finns anledning att se detta som 
även vår medeltids början. Två av de viktigaste 
parametrarna som vi använder för att definiera 
medeltida livsform, aristokratiseringen och urba
niseringen, tycks ha fått ordentlig fart vid denna 
tid eller strax efter och vad gäller den hitre tids
gränsen så har även vi upplöst medeltidens slut, 
genom att se de påföljande århundradena som del
vis präglade av medeltida livsform på den vanliga 
människans vardagsnivå. Alltså har medeltiden 
blivit betydligt längre än den var tidigare.

Delvis speglas detta i denna artikelsamling, som 
vill ge glimtar ur denna - numera - längre skånska 
medeltidshistoria. Den inleds med ett par artiklar 
som den traditionella arkeologin skulle ha place
rat i förhistorisk tid. Boplatserna vid Bjärred och

Ståstorp speglar skånska byar och gårdsmiljöer 
under en tid innan de urbana orterna blev regle
rade rådsstäder efter kontinental förebild och 
innan Skånes aristokrater bodde i murade borgar. 
De representerar därmed tidig medeltid, en tid om 
vilken endast arkeologin kan ge oss kunskap.

Högmedeltiden speglas i den lilla dynamiska 
marknadsorten Falsterbo, om vilken kunskapen 
under senare år har både breddats och fördjupats 
genom våra arkeologiska undersökningar. Från 
denna tid finns det skriftliga källor, men nya så
dana tillkommer ytterst sällan. Arkeologin däre
mot erbjuder hela tiden nytt källmaterial, vilket 
kan användas för att skriva en allt bättre och fyl
ligare historia.

Senmedeltiden och dess svårdefinierade fort
sättning under de följande århundradena glimtar 
fram i de båda avslutande artiklarna. Fandskrona 
är en senmedeltida stad och som sådan en av de 
få lyckade etableringarna i Norden i en tid då de 
nygrundade städerna hade svårt att hävda sig. En 
sammanställning av den hittills vunna kunskapen 
om stadens helgeandshus ger en dimension av 
denna urbana dynamik. I Bjäre, där en medeltida 
smedja i Vantinge blivit föremål för arkeologisk 
undersökning, ser vi istället en annan typ av dy
namik, den starka landsbygdens, vilken kan ha 
varit en av orsakerna till att stadsutvecklingen i 
det området är så svag under samma tid. Arkeo
login visar här att den kan bidra med ny och vä
sentlig kunskap för en tidsperiod där de skriftliga 
källorna är relativt rikliga.

Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeolo
giska undersökningar, UV Syd, vill alltså med denna 
lilla artikelsamling med godbitar ur en lång skånsk 
historia visa på några av de medeltida livsformernas 
många facetter, på arkeologins styrka när det gäl
ler att spegla dessa livsformer, och på att historia 
kan vara mycket mer än gamla dokument. Det finns 
mycket medeltida som är märkvärt.
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BOTT VID EN LANDSVÄG..."

Once there was a village, situated next to the 

coastal road between the fords at Lomma and 

Borge by. It has left no visible traces on the 

ground, although it existed for more than two hundred years, from the 8th to the 

1 Oth centuries AD. The settlement seems to have begun as a few farmsteads, dispersed 

on the narrow strip of arable land between the coastline of Öresund and the marshes 

further inland. During the early Viking Age the site developed into a more complex, 

densely built up area, consisting of eight to ten separate farms.

Each farm was composed of one or two long-houses, a few pit-houses and a well. 

The need to organise the tofts was reflected in systems of fences and ditches that 

functioned both as boundaries and as drainage for some of these units. Cattle breeding 

is believed to have been the economic basis of this community, using the vast coastal 

meadows for pasture. The existence of a road next to the village meant a good oppor

tunity to drive livestock to the markets in the region. In the middle of the 1 Oth century 

the settlement was abandoned peacefully. There is a good reason to believe that the 

farms were moved a few miles inland, to a new location adjacent to one of the still 

existing villages.

The aim of this study is to combine the results of the various excavations undertaken 

in Bjärred from the sixties until today and to create a vivid picture of one of the most 

thoroughly examined settlements from this period in western Scania.

a v Claes B Pettersson



VÄGEN LÄNGS LOMMABUKTEN
Bjärred är idag ett villasamhälle, beläget intill den vidsträckta Lommabukten. 
Från stranden, där Långa bryggan fortfarande minner om platsens förflutna 
som badort, ser man de högresta siluetterna av kranarna i Malmö Industri
hamn mot söder och de två reaktorhusen vid Barsebäcks kärnkraftverk i 
norr. Ut över havet sträcker sig på avstånd Öresundsbron, som det senaste 
landmärket i denna alltmer urbana region, medan Köpenhamn är en gäck
ande horisontkontur i soldiset. Frånsett åsryggen som bildar udden ut mot 
Vikhög, utgörs den enda tydligt framträdande terrängformationen av Spille
pengens högbyggda soptippsberg utanför Malmö.

En bild av hur denna flacka kustlinje med sina långgrunda stränder ge
staltade sig innan storstadsregionens markbehov radikalt förändrade land
skapet, kan man ännu få vid naturreservatet Arlövs ängar. Längre upp efter 
kusten, där trycket mot naturmiljön är mindre, finns fortfarande en smal 
bård av naturbeten från Lödde ås mynning, längs Salviken, Lundåkrabukten 
och upp till Saxån. Den avslutas med ännu en soptipp, denna gång Lands
kronas. Det är på sätt och vis talande, eftersom de grunda vattenområden 
och de marsklandslika strandbeten som en gång utgjorde en viktig förutsätt
ning för kustbefolkningens försörjning, nu i modern tid tillmäts ett mycket 
ringa värde.

Denna del av Öresunds kustzon, karaktäriserad av vidsträckta strand
ängar och strandvallar, skildes genom innanförliggande våtmarker från den 
egentliga lerslättens rika odlingsjordar. En gång i forntiden fanns här grunda 
lagunområden (jfr Runcis 2002, s. 24), vars återstoder under senare perio
der utgjort ett effektivt skilje mellan kust och inlandsbygd. Därför är det 
inte heller fel att betrakta detta landområde, beläget som ett smalt stråk 
mellan strandlinjen i väster och en mosaik av kärr, mossar och öppna vatten
speglar i öster, som en egen mikroregion. Där kommunikation rakt österut 
hindrats, eller i varje fall försvårats stora delar av året, har den naturliga 
samfärdsleden istället följt kustens sträckning norr eller söderut.

Jordmånen i området är varierad, men har generellt betraktats som min
dre bördig. Enbart i begränsad omfattning har detta varit ett jordbrukarnas 
land. Istället har stora sammanhängande fäladsmarker och dess flockar av 
betande hästar och nötboskap satt sin prägel på landskapsbilden. Detta för
hållande ändrades så sakta med en allt högre uppodlingsgrad under 1700- 
talet, som även kom att innefatta regionens mer perifera marker. Enskiftet 
medförde en närmast total omställning med sin utflyttning av byarnas be
byggelse, men i ännu högre grad påverkades området av den begynnande
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1. Bjärredsboplatsen (Flädie RAÄ 6 och 9)
2. Boplats undersökt 2000 och 2002 (Flädie RAÄ 8)
3. Boplats vid mynningen av Lödde å
4. Borgeby bytomt
5. Löddeköpinge bytomt
6. Löddeköpinge, Vikhögsvägen
7. Flög bytomt
8. Stävie bytomt

0 1 2 3 km

Fig. 1. Området mellan Lomma och Borgeby med dess nu utdikade våtmarker och den 

gamla kustvägen. Karta: Staffan Hyll.
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Fig. 1. The area between Lomma and Borgeby with its now vanished fens and the old 
coast road. Map by Staffan Hyll.



Fig. 2. Kuststräckan mellan Malmö och Barsebäck vid 1600-talets slut. Bjärredsboplatsen 

var belägen invid kustvägen mellan vadställena vid Lomma och Borgeby.

Fig. 2. The coast between Malmö and Barsebäck at the end of the 17th century. The late 
Iron Age village at Bjärred was situated close by the coast road between the fords at 
Lomma and Borgeby.

industrialiseringen, av järnvägar och badturism under slutet av 1800-talet. 
Tegelbruk kom att konkurrera med badorter och fashionabla villor om ut
rymmet på de forna strandängarna.

På senare tid har pendlingsorter som Lomma och Bjärred tillväxt kraftigt 
som en följd av närheten till den expansiva Lund-Malmöregionen. Med allt 
bättre kommunikationsmöjligheter är detta en utveckling som kommer att 
fortgå. Villa- och radhusbebyggelse dominerar ännu stort, men allt flera 
flerfamiljshus tillkommer efter hand. Denna långvariga byggboom har lett 
till ett stadigt ökande antal arkeologiska undersökningar i regionen. Som 
ett direkt resultat har vår bild av kustbygdens utveckling och av dem som 
befolkat området under hela den förindustriella epoken, utökats väsentligt 
under de senaste åren. Denna text kan förhoppningsvis foga ytterligare ett 
fragment till den sakta framväxande men också svårgripbara mosaik som 
formats av människors villkor och handlingsmönster i det förgångna.

12



GAMLA KARTOR OCH ANNU 
ÄLDRE BOSÄTTNING

Den bild det äldsta kartmaterialet förmedlar härstammar dels från militär
kartor från senare delen av 1600-talet, dels från de första skifteskartorna 
som framställdes omkring etthundra år senare. Vad man möter ute i land
skapet närmast Öresund är ett i historisk tid tämligen glest bebyggt område, 
eftersom merparten av bebyggelsen vid denna tid låg samlad till byplatser 
3-4 km in i landet. Istället ser vi en zon präglad av strandängar och vida 
horisonter; med inlandsbyarnas gemensamt utnyttjade kustfälad och deras 
kringströvande boskap. Genom området löpte kustvägen i nord-sydlig rikt
ning, närmast parallellt med stranden. Den utgjorde artären i landskapet 
där den knöt ihop kustbebyggelsen, samtidigt som den länkade samman 
ådalarna med varann. Vägen passerade traktens vattendrag på platser som 
utvecklats från vadställen till enkla färjelägen för att i ett sent skede förses 
med broar. Observera så dessa åar - först Sege å, sen Höje å, Lödde å och 
sist, strax innan vägen når Landskrona, Saxån. Ådalarna erbjöd kommuni
kationsvägar mellan inlandet och kusten. Tidiga bebyggelsecentra, som 
Lomma och Löddeköpinge med tillhörande hamnlägen eller kanske snarare 
omlastningsplatser, uppstod vid åmynningarna.

Samhället Bjärred, sådant som vi möter det idag, är en skapelse av 1800- 
och 1900-tal. Arkeologiska undersökningar har dock visat att det en gång 
funnits föregångare här ute vid Öresund; bebyggelser som inte efterlämnat 
några urskiljbara spår i landskapet och om vars existens såväl äldre mark
namn som ortsnamn tiger. Belägen alldeles invid kustvägens gamla sträck
ning söder om vad som senare kom att bli en gränszon mellan två socken
territorier - Borgeby och Flädie - låg den boplats som här skall behandlas. 
Under en tidsrymd av drygt två sekel, från 700-tal till ett gott stycke in i 
900-tal, fanns här som mest ett tiotal gårdar samlade inom en välavgränsad 
bytomt. Den antikvariska beteckningen för denna försvunna bosättning är 
idag fornlämning RAÄ 6 och 9, Flädie socken.

Merparten av området var före skiftet utmarksbeten, men själva boplat
sen och dess odlingsjordar låg dock i vad som på skifteskartorna karak
täriserats som sämsta råg- och kornjord (jfr Dahl 1942, s. 98, fig. 28). Denna 
beteckning representerar troligtvis mark som tagits i anspråk under en täm
ligen sen uppodlingsfas, kanske under 1600-1700-tal. Omedelbart öster om 
den plats som en gång rymt järnåldersgårdarna fanns vidsträckta ängsmarker 
som varit fuktiga och delvis översvämmade under delar av året. Här rann 
också ett mindre vattendrag upp, ett nordligt tillflöde till Höje å.
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Fig. 3. Öresundskusten med byarna Flädie, Fjelie och Önnerup och deras tillhörande odlingsmark i 

begynnelsen av 1800-talet (efter Dahl 1942). Järnåldersboplatsen vid Bjärred var belägen i det nord

östra hörnet av Flädies ”Norre Vång”.

Fig. 3. The coastal area with the villages of Flädie, Fjelie and Önnerup and their arable fields in the 
beginning of the 19th century (Dahl 1942) The Late Iron Age settlement at Bjärred was situated in 
the north-west corner of Flädie “Norre Vång” (North Field).

Studerar man traktens äldre namnmaterial, framträder vissa belägg för nu
mera försvunna gravar i Flädie Norre Vång och angränsande Borgeby Södra 
Vång, ett gott stycke öster om Bjärredsboplatsen. Äldre fyndmaterial som 
gårdssamlingar i det nära grannskapet visar på en omfattande neolitisk bo
sättning (se t.ex. Runcis 2002, s. 43-48). Att flera bronsåldershögar place
rats längs strandvallarna ger i sig en god indikation på ett tidigt öppnat 
landskap, dock under förutsättning att högarna verkligen varit avsedda att 
ses ute från Öresund. Tidigare undersökningar strax nordost om Bjärreds 
tätort, men inom Borgeby socken, visar på förekomsten av en bebyggelse 
från såväl äldre som yngre järnålder i området (Löfgren 1988; Nagmer 1987;



Olsson 1990). I det nära grannskapet till järnåldersbosättningen RAÄ 6 och 
9 har dessutom lämningar efter ytterligare en vendel/vikingatida boplats, 
fornlämning RAÄ 8, Flädie socken, nyligen delundersökts (Schmidt Sabo 
1999; Becker 2001). Förhistoriens kustzon var således på intet vis det folk- 
tomma ingenmansland som det äldre kartmaterialet ger intryck av! Istället 
talar allt för att kusten varit skådeplatsen för en omfattande bebyggelse
expansion under delar av järnåldern (se Callmer 1986).

Kustområdets utsatthet under vissa perioder av politisk instabilitet illus
treras väl av de vårdkaselinjer som sammanbinder kusten med ådalarna och 
inlandet. Man kan till exempel notera hur vissa gravhögar i strandnära lä
gen givits en ny innebörd som vårdkaseplatser. Här förekommer också namn 
där olika dialektala varianter på typen Bågenhög (dvs. ungefär ”bål-hög”) 
ger en bild av varningseldar som synts vida omkring i ett flackt och öppet 
landskap (Ejder 1962). Signalsystemens datering är däremot än så länge 
osäker. Vad som klart framgår är dock att man under den senare delen av 
yngre järnålder valt att till stora delar överge den tidigare tätt befolkade 
kustbygden och istället flytta bebyggelsen några kilometer längre in i landet. 
Det förefaller rimligt att denna radikala omstrukturering haft ett samband 
med en tid av såväl politisk instabilitet som framväxten av nya och resurs
starka maktgrupperingar (se Callmer 1986; Svanberg & Söderberg 2000). 
Vissa järnåldersbebyggelser som t.ex. den här behandlade vid Bjärred, före
faller att ha frånflyttats på fredlig väg, medan andra kan ha utsatts för regel
rätta överfall. Vad än orsaken var, blev resultatet ett bebyggelsemönster som 
med etableringen av de medeltida byarna kom att bestå i omkring åttahundra 
år, den längsta tid av stationär agrar bebyggelse vi hittills upplevt i Norden.

Denna artikel är ett försök till sammanställning av material från ett halv
dussin arkeologiska undersökningar, utförda i nordöstra delen av Bjärreds 
tätort mellan 1966 och 1999 (Lindskog 1967; Wallin 1986; Löfgren 1990; 
Kriig &c Pettersson 1996, 1997; Pettersson 2001a; Becker 2001). Resultaten 
visar framväxten en av byliknande bebyggelse som kunnat dateras till ven
deltid/vikingatid. Från en blygsam begynnelse har den efterhand vuxit och 
som mest kommit att omfatta ett tiotal samtidiga gårdsenheter i en samlad 
struktur med väl avgränsade tofter. Utmärkande för platsen är dess klara 
begränsning i tid, då spår efter varjehanda aktiviteter, såväl äldre som yngre 
än den vendel/vikingatida bebyggelsen, helt förefaller att saknas inom den 
centrala boplatsytan! Unika för skånskt vidkommande är också de gräns
markeringar i form av diken, rännor och flätverksgärden som avgränsat 
olika gårdar och odlingsytor från varann. Särskilt tydligt framträdde denna 
typ av anläggningar vid 1993 års undersökning i boplatsens nordöstra del.
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I Undersökta ytor 1966-1999 
1 100-199 P°
□ 45-99 P°
□ 27-44 P°

• Gräns för område, utschaktat 1966

Fig. 4. Norra delen av Bjärreds tätort idag med de ytor som undersökts mellan 

1966 och 1999 markerade, liksom det område med fosfatförhöjningar som 

karterades 1934. Skala 1:5 000.

Fig. 4. The northern part of the built-up area of Bjärred today with all exca 
vations between 1966 and 1999. Also shown is the actual area with high phos 
phate concentrations, mapped in 1934. Scale 1:5 000.



Den klara avgränsningen i såväl tid som rum, i samband med att en så pass 
stor del av den bebyggda ytan har blivit föremål för arkeologiska undersök
ningar, gör Bjärredsboplatsen till ett viktigt jämförelseobjekt med andra 
sydvästskånska yngre järnåldersbosättningar. Speciellt lämpad kan platsen 
sägas vara för studier inriktade på uppkomsten av en agglomerad och regle
rad agar bebyggelse. Likaså ger den undersökta bosättningen goda möjlig
heter till en närmare analys av olika rumsliga mönster genom sin klart ur
skiljbara disponering av gårdsplatserna och dess olika formelement. Mer 
tekniskt inriktade granskningar med avseende på byggnadsskicket och dess 
utveckling under drygt två sekel, kan utföras på det omfattande husmaterialet. 
De 16 långhus, 18 grophus och 15 brunnar som hittills undersökts på plat
sen utgör ett omfångsrikt och mångfacetterat underlag för vidare studier.

Att Bjärredsboplatsen till skillnad från så många andra järnålderslokaler 
kan erbjuda ett fyndmaterial där såväl äldre som yngre inslag saknas, utan 
som istället helt begränsas till bosättningens funktionstid, gör dessutom plat
sen sällsynt väl ägnad till föremålsanalyser. Detta förhållande har redan 
medfört att keramik från boplatsen kommit att ingå i en större studie över 
vendel-/vikingatida kärl- och godstyper i Skåne (se vidare Brorsson nedan, i 
denna text). En annan intressant infallsvinkel erbjuder miljöarkeologin ge
nom det omfattande paleobotaniska provmaterial som under säsongerna 
1993 och 1999 insamlades från lämpliga lager i boplatsens många brunnar. 
Inga analyser har ännu utförts, men det framstår som helt säkert att här 
ryms en stor kunskapspotential beträffande vegetationshistoria och odling 
längs den skånska Öresundskusten under vikingatiden. Likaså förtjänar det 
att framhållas att ett rikt och varierat paleoentomologiskt material finns 
tillgängligt i dessa prover.

Sedan en första artikel om Bjärredsboplatsen publicerades 1997 (Kriig & 
Pettersson 1997) har lokalen kommit att uppmärksammas i flera samman
hang (se t.ex. Andersson 1999; Stjernquist 1998; Svanberg & Söderberg 
2000 m.fl.). Platsen har rent av lyfts fram som något av en modell för hur en 
sydvästskånsk bybebyggelse varit utformad under yngre järnålder (Svan
berg 2000), medan dess byggnadsbestånd har fogats in i hustypologier 
(Göthberg m.fl. 1995). Då den ursprungliga texten enbart beskrev de preli
minära resultat som erhölls vid 1993 års undersökning och eftersom vissa 
av de hypoteser som då formulerades direkt motsägs av material från den 
undersökning som företogs sex år senare, har det känts väsentligt att få 
presentera en ny översikt. Föreliggande artikel utgör därför en samman
ställning av de resultat som vunnits alltsedan den vendeL/vikingatida be
byggelsen i Bjärreds norra utkant först kom att beröras av arkeologiska 
undersökningar 1966. Denna översikt är förvisso väsentlig för förståelsen av



den enskilda lokalen i sig, men kan förhoppningsvis också fungera som ett 
jämförelsematerial till andra agrara bosättningar från denna period i Skåne!

BOPLATS ELLER BYPLATS?
Som arkeolog vill man gärna använda föregivet neutrala begrepp då man 
närmar sig olika företeelser i förhistorien. Bebyggelsestudier utgör inget 
undantag i detta avseende, eftersom utgrävare i gemen helst väljer allmänna 
begrepp som ”boplats” eller ”bosättning” i rapporter och artiklar, även när 
det blir tal om större ansamlingar av gårdar från järnålderns slutskede. Detta 
förhållande kan ofta kännas en smula märkligt, inte minst som begreppet 
”by” utnyttjas desto flitigare om agrara enheter från och med följande skede, 
den tidiga medeltiden.

Inom sydskandinavisk arkeologi och kulturgeografi har annars just 
bybildningsprocessen intagit något av en särställning ända sedan slutet av 
1970-talet. Fokuseringen för yngre järnålderns vidkommande har kanske 
främst kommit att ligga på begreppsparet ”kontinuitet - diskontinuitet i 
bebyggelsen” och termer som ”platsbundenhet” versus ”kontinuitet inom 
ett givet område” har utnyttjats flitigt för att beskriva utvecklingen (se t.ex. 
Grøngaard-Jeppesen 1981; Callmer 1986; Hvass 1993; Riddersporre 1995 
m.fl.).

Om man ser till själva den ursprungliga betydelsen av ordet ”by” be
skrivs det fornsvenska byr som en bilding härledd från ordet ”bo”, i me
ningen ”boplats”, ”odling” (NE 1990 - ”by”). Bybegreppet skulle då när
mast ange dels en plats som ställts i ordning för odling, dels själva bebyggel
sen, gården. I jämförelse med danskan som utnyttjar ordet ”landsby” för att 
särskilja den agrara bebyggelsen från den urbana, och t.ex. engelskan där 
ordet ”hamlet” betecknar små enheter om ett par, tre gårdar medan ”vil
lage” reserveras för större bebyggelser, kan den svenska beteckningen synas 
en smula ohanterlig. Var går egentligen gränsen, var kan man börja tala om 
”byar” i ett arkeologiskt perspektiv och var passar i så fall järnåldersbosätt- 
ningen vid Bjärred in?

En generell definition på byn som funktionell enhet i historisk tid ges av 
Ulf Sporrong i artikeln ”by” i Nationalencyklopedin 1990. Byn beskrivs här 
som :

”två eller flera gårdar...med avgränsat ägoområde...vari alla bar sina
ägor enskilt, samfällt eller i ägoblandning. Inom ramen för byterritoriet
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skall någon form av gemensamma beslut fattas om bl.a. mark
utnyttjande, hägnadsskyldighet och förvaltning av gemensam egen
dom. Byns gårdar utgör därför i regel ett skifteslag och före laga skifte 
och enskifte låg husen vanligtvis samlade i en eller flera klungor. Män
niskorna som bor i byn uppfattar sig själva som en avgränsad grupp 
med gemensamma intressen; de är bybor. ”
(NE 1990 - ”by”)

Enklast är att börja med de morfologiska definitionerna för byplatsen i sig 
själv, sådana som de ursprungligen ställts upp inom etnologi och äldre kul
turgeografi (se t.ex. Dahl 1942). Att den avgränsade, tätt samlade bebyggel
sen existerat som idé under mycket lång tid i södra Skandinavien visas av 
platser som Hodde på Jylland, där en inhägnad landsby från slutskedet av 
förromersk järnålder undersökts (Hvass 1988, s. 54ff) I så motto uppfyller 
också bosättningen vid Bjärred i dess vikingatida skede med sitt tydligt av
gränsade bebyggelseområde och flera separata gårdsenheter, väl kriterierna 
för att betraktas som en bytomt. Dessutom påminner bebyggelsen genom 
sin utsträckta form, orienterad längs en vägsträckning, om vad som på svenskt 
område benämns ”radbyar”. I dag kanske vi främst associerar denna byform 
med det välbevarade kulturlandskapet inom södra Ölands Världsarvsområde, 
men det förtjänar att påpekas att radbyn också varit ett karaktäristiskt in
slag i marsklandet längs nordsjökusten (NE 1994 - ”radby”).

Bybegreppets funktionella kriterier handlar kanske främst om sociala sam
manhang, om samverkan mellan olika gårdsbrukare i syfte att effektivisera 
jordbruk och markutnyttjande inom byterritoriet. När det är frågan om ett 
rent arkeologiskt material som det från Bjärredsboplatsen, är det givetvis svårt 
att uttala sig om vilka former samarbetet kan ha tagit och hur långt man gått i 
detta avseende. Emellertid finns det dock klara belägg för att omfattande 
hägnadssystem runt den odlade marken anlagts och vidmakthållits. Stängs
landet bör ses som ett gemensamt åtagande, däremot kan vi inte säga något om 
hur marken varit fördelad. På samma sätt kan man utifrån historiska parallel
ler (se t.ex. Bruzelius 1976, s. 76) anta att nyttjandet av utmarkernas fälader - 
i detta fall strandängarna längs Öresund - varit ett gemensamt åtagande för 
byns bönder och därigenom i många avseenden också noga reglerat.

Slutligen kan man inte bortse från de judiciella kriterierna. Landskapets 
organisering i byterritorier kan redan under vikingatid ha fungerat som en 
form av ekonomiskt kontrollinstrument där avradens omfattning beräknats 
på bebyggelsens utformning och indelning. Det är till exempel fullt möjligt att 
den nu undersökta boplatsen har stått i ett beroendeförhållande till en lokal
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Fig. 5. Den äldsta och den yngsta bebyggelsen på bytomten. Långhus 3/99, da

terat till vendeltidens senare del, intill radhus uppförda vid början av 1990-talet.

Fig. 5. The oldest and the youngest houses on the Bjärred site. Longhouse 3/99, 
belonging to the Late Germanic Iron Age and semi-detached houses built in the 
early 1990s.

makthavare, kanske som en del av ett större jordagods (se t.ex. Riddersporre 
1996, s. 26ff, ett exempel på skånska storgods omfattning vid denna tid). 
Uppkomsten av mer eller mindre tydligt reglerade bybebyggelser bör i detta 
sammanhang ses som en klar indikation på maktens tilltagande territoria- 
lisering.

Allt sammantaget, låt oss betrakta den här behandlade järnåldersboplat- 
sen vid Bjärred som en by, en väl samlad bebyggelse vars från odlingsjord 
och utmark avgränsade tomt rymt ett flertal separata gårdsenheter. Likaså 
bör vi förutsätta att innevånarna på denna plats i hög grad samverkat i 
frågan om jordbruksarbete, boskapsskötsel och andra övergripande sysslor. 
Vidare är det rimligt att förmoda att denna by, liksom andra agrara bosätt
ningar i grannskapet, under sin drygt två sekel långa tillvaro i någon form 
varit underordnad de befintliga regionala maktgrupperingarna.
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Boplatsläget från vendel-Zvikingatid är idag inte helt lätt att urskilja, beläget 
som det är inne i en tät sentida bebyggelse av radhus och flerfamiljshus. 
Ursprungligen fanns här en flack höjdrygg eller snarare terrass, med sitt 
krönläge på mellan 8 och 9 m.ö.h. Boplatsens västra begränsning verkar ha 
utgjorts av kustvägens sträckning. I norr och öster tog omfattande våtmarks- 
områden vid. Så sent som för någon generation sedan var detta vintertid 
platsen för välbesökta isbanor! Mot söder finns en ännu urskiljbar, ganska 
markerad sluttning. Sammantaget innebär detta att själva den centrala bo
platsytan klart kan avgränsas åt tre håll. Mest osäkerhet vidlåter bosätt
ningens utbredning västerut och dess avgränsning mot landsvägen. Detta 
förhållande beror på att undersökningar längs byns västra sida saknas; till 
stor del försvann bebyggelselämningarna här odokumenterat i samband med 
schaktningsarbeten vid mitten av 1960-talet.

Man förefaller att ha sökt efter och med omsorg valt ut den plats där 
gårdsbebyggelsen skulle uppföras. Vissa av de vägledande kriterierna i detta 
arbete kan man ana sig till än idag. Betydelsefullt var att gårdarna hamnade 
i skiljet mellan odlingsbar jord och fuktigare områden som kunde utnyttjas 
till inmarksäng och bete efter slåtter. Dessutom var byn placerad i ett så pass 
skyddat läge som någonsin gick att erhålla här ute vid kusten, belägen som 
den var just där terrängen började slutta mot öster. Kanske gjorde avståndet 
till stranden, omkring en kilometer, att gårdarna blev något svårare att upp
täcka för den som färdades på Sundet, kanske ville man undkomma västan- 
vinden. Sen var det problemet med dräneringen på själva boplatsen. Inom 
det bebyggda området förekommer ett sandskikt, vilket överlagrar den mo
ränlera som i grannskapet vanligtvis utgör alv. Lokaliserad till detta tunna 
sandlager utgör bytomten en förhållandevis väldränerad fläck i landskapet 
och man har verkligen försökt hålla sin bebyggelse inom den sandtäckta 
ytan. Att problem med bortledning av vatten trots detta uppstått visas av 
hur bebyggelsen successivt flyttats längre upp på sandplatån, liksom av de 
omfattande ränn- och dikessystem som anlagts under boplatsens tidigvikinga- 
tida skede.

Det är inte omöjligt att man i detta avseende kämpade mot en övermäktig 
motståndare, eftersom det föreligger vissa tecken på en förändring mot fuk
tigare förhållanden i västra Skåne vid denna tidpunkt. Det kan röra sig om 
enbart en lokalt urskiljbar företeelse, men en ändring som påverkat ett större 
område kan inte heller uteslutas. Vid provtagning i Bysjön, en dödishåla be
lägen strax intill Vombs by, noterades att sjöns sediment innehöll indikatio
ner på förekomsten av en torrare period, orsakad av en temperaturförändring



och/eller ändrad nederbördsmängd, vars maximum inträffat någon gång 
mellan 1800 och 1200 B.P. Resultatet kan också tolkas som en successiv 
förändring mot ett fuktigare klimat, avbruten av kortare perioder med tor
rare väderlek (Digerfeldt 1988). För Bjärredsboplatsens vidkommande skulle 
detta kunna vara förklaringen till varför bebyggelsen i sin första fas place
rats så nära våtmarken i sydöst. Om bosättningen etablerades under en pe
riod med ett lokalt torrare klimat, bör även relativt små förändringar i 
nederbördsmängden under bosättningens fortsatta existens ha kunnat vålla 
omfattande problem. Lösningen blev en stegvis förflyttning upp mot något 
högre belägen mark och ett påtvingat grävande av dräneringsdiken kors och 
tvärs genom bosättningen.

På Arrhenius välkända fosfatkarta över de skånska jordarna (Arrhenius 
1934), en kartering utförd som AK-arbete för sockerbetsodlingens behov på 
30-talet, syns en svag men väl avgränsad fosfatförhöjning som väl motsva
rar sandterrassen och boplatsläget. Förhöjningen är inte av det slag man 
först lägger märke till vid en översiktlig kartstudie, men jämfört med de 
topografiska förhållandena på platsen blir det högst sannolikt att fosfat
fläcken utvisar den vendel/vikingatida boplatsens utbredning. Samtliga un
dersökta gårdslägen befinner sig inom området med förhöjda fosfatvärden. 
Dessutom förfaller den parcellerade inägomarken i öster att delvis innefat
tas i denna yta. Detta förhållande skulle kunna tolkas som ett resultat av en 
medveten gödsling med påfört material från boplatsen, men kan lika gärna 
ha orsakats av en mer ogenomtänkt avfallsdeponering.

Motsvarar då den för snart sjuttio år sedan uppmätta ytan med förhöjda 
fosfatvärden verkligen hela den areal som tagits i anspråk för bebyggelse 
under yngre järnålder? Fielt säker kan man inte vara; det visar inte minst 
resultaten från undersökningar företagna år 2000 och 2002 strax norr om 
Bjärredsboplatsen, där ytterligare en boplats från denna period påträffades 
(se Becker 2001, samt muntlig uppgift Nathalie Becker, RAÄ UV Syd). En 
viktig felkälla i den av Arrhenius ledda karteringen är dessutom att många 
ytor som på ett eller annat sätt ansågs olämpliga för betodling utelämnades. 
Detta gällde givetvis bebyggda områden, mark med olämplig jordmån samt 
inte minst viktigt i Bjärredstrakten, de fruktodlingar som här tog stora area
ler i anspråk.

Det bild som idag möter besökaren är givetvis radikalt annorlunda än 
den som vendeltidens kustbonde var van att betrakta. Sannolikt hade också 
de arbetslösa som på trettiotalet samlade in fosfatprov i trakten haft svårt 
att känna igen sig. Idag består den norra delen av Bjärreds samhälle av en 
tät radhus- och villabebyggelse med ett fåtal kvarliggande äldre f.d. 
lantbruksbyggnader insprängda i den annars mycket homogena stadsbilden.
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Detta är resultatet av en omfattande utbyggnad som skett under efterkrigs
tiden.

Kustlandsvägen finns ännu kvar, men dess sträckning har förändrats och 
anpassats efter bostadsbebyggelsens krav och liknar idag mest vilken ano
nym genomfartsgata som helst. På samma sätt har de öppna horisonternas 
landskap till största delen byggts bort och försvunnit från denna kuststräcka. 
Istället vidtar det öppna odlingslandskapet längre in; på andra sidan de forna 
våtmarkerna. Här är å andra sidan vyerna desto vidare, eftersom träd och 
annan högre vegetation närmast försvunnit från allt utom själva de glest 
utspridda gårdsplatserna.

33 ÅR I FÄLT - ARKEOLOGISKA 
UNDERSÖKNINGAR 1966-1999

Om man ser till den sammanlagda areal inom det centrala boplatsområdet 
som kommit att undersökas arkeologiskt uppgår den för närvarande till 
omkring 7200 m2. Detta kan jämföras med de cirka 30.000 m2 som utgör 
storleken på den yta med förhöjda fosfatvärden och bebyggelselämningar 
som här antas indikera bosättningens maximala utbredning (Kriig & Pet
tersson 1997, s. 149). Således skulle knappt 25% av byplatsen ha blivit 
utgrävd under de 33 år arkeologisk verksamhet förekommit på platsen. Nu 
är emellertid dessa siffror något missvisande, eftersom den bebyggda area
len kommit att snävas in under det vikingatida skedet. I ytan med förhöjda 
fosfatvärden inkluderas därför även tomtmark som övergivits, t.ex. platsen 
för de vendeltida husen A-B-J/93, och därvid lagts om till inägomark. En 
mer verklighetsnära uppskattning blir därför att den nord - sydliga utsträck
ning som tidigare antagits, cirka 300 meter, förmodligen stämmer, medan 
boplatsytans bredd i öst-västlig riktning varit något mindre än vad som 
tidigare antagits. I enlighet med detta skulle då också den utgrävda arealens 
andel av den totala bebyggelseytan kunna justeras uppåt till närmare 30%.

Nedan följer en resumé av de olika insatser som gjorts inom fornlämningen 
RAÄ 6 och 9 i Flädie socken, alltifrån Inger Lindskogs nödgrävning på för
sommaren 1966 fram till UV Syds undersökning hösten 1999. Under den tid 
som förflutit har en struktur sakta vuxit fram ur det skenbara virrvarr som 
tusentals stolphål, härdar, gropar, brunnar, diken och oformliga grophus 
erbjudit. Idag ser vi att sex olika gårdstun delvis frilagts; att långhusen följt 
klara byggnadstekniska utvecklingslinjer och att grophus faktiskt kan vara 
mindre än 10 cm djupa. Kanhända hade det varit svårt att tro på en sådan
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Fig. 6. Påträffade gårdslämningar från yngre järn

ålder med de beteckningar som används i texten. 

Skala 1:5 000.

Fig. 6. Excavated farmsites from the Late Iron Age, 
each represented by a capital letter. Scale 1:5 000.

utveckling, om någon till äventyrs siat om framtiden för de första fältarkeo
logerna på platsen. Där de stod framför några mörka sotiga fläckar i sanden 
på en sönderkörd yta i utkanten av en byggarbetsplats, kändes nog inte 
Bjärred som platsen för en av Skånes bäst bevarade boplatser från yngre 
järnålder.



1 966 - DE FÖRSTA GROPHUSEN
Den allra första arkeologiska utgrävningen skedde 1966 som ett efterspel 
till bygget av det radhusområde som strax innan hade uppförts inom den 
västra delen av boplatsytan (Lindskog 1967). Från detta område, som i stor
lek väl motsvarade hela den sammanlagda ytan av både 1993 och 1999 års 
undersökningar (se fig. 4), finns inga som helst uppgifter om fynd eller ob
servationer av arkeologiskt intresse. Likväl bör delar av den vendeb/vikinga- 
tida bebyggelsen ha funnits här, åtminstone om man skall döma utifrån fosfat
förhöjningens utbredning. Dessutom visade inte anläggningstätheten några 
tecken på att minska inom de delar av 1999 års fält som låg närmast radhus
området. Mest sannolikt är att en yta med byggnadslämningar och andra 
anläggningar här schaktats bort utan att någon anmälan skett. Om det hänt 
medvetet eller omedvetet kan givetvis inte avgöras idag, men onekligen ver
kar det lite märkligt att arkeologerna från Historiska Museet kallades in 
först i byggnationens slutskede när alla hus redan uppförts. Att man då 
meddelade att förmodade fornlämningar påträffats inom en begränsad yta 
som avsågs bli en lekplats framstår mer som om ett styng av dåligt samvete 
till sist drabbat de ansvariga!

Lekplatsen ifråga mätte 30x25 meter, en hårt nedschaktad yta där med 
rapportens ord ”mörka fläckar i sanden” syntes här och var. Sammanlagt 
undersökte man vid detta tillfälle fem grophus, varav ett dock betecknades 
som en grop eftersom det ansågs vara för grunt för att förtjäna benäm
ningen grophus. Det kan anmärkas att just grophusens ringa djup förvånade 
även oss som arbetade på Bjärredsboplatsen 27 år senare. Ytterligare ett s.k. 
grophus undersöktes inte i botten, eftersom vatten strömmade in på ett djup 
av 70 cm. Utifrån grävningsbeskrivningen torde det stå klart att denna an
läggning var en brunn, snarast av den stora vikingatida typ varav flera ex
emplar senare påträffats inom bytomten. Dessutom undersöktes nio härdar 
eller härdgropar.

Fyndmaterialet var sparsamt, men en datering till vikingatid sattes uti
från keramiken, som beskrevs som ”ett gråbrunt eller gulbrunt grovt, glättat, 
oornerat gods”. I övrigt påträffades brynen, ett mindre antal järnföremål, 
en spelbricka, sländtrissor - genomgående fyndkategorier som också känns 
igen från de senare undersökningar på platsen där grophus undersökts. Lite 
märkligt är att rapporten också listar djurben i samtliga grophus. Med tanke 
på det osteologiska materialets status vid undersökningarna på nittiotalet, 
då i stort sett enbart bränt ben tillvaratogs, förefaller det onekligen anmärk
ningsvärt att obränt ben i bestämningsbart skick skulle ha funnits bevarat i 
grophusens golv- och fyllningslager bara ett par decennier tidigare!



G Grophus 
B Brunn

1-10 Ursprungliga anläggningsnummer (Lindskog 1967) 
H1-H5 Ursprungliga husbenämningar (Lindskog 1967)

Fig. 7. Undersökningsytan 1966 med fem gropbus och en brunn. Gårdsläge F (efter Lind

skog 1967).

Fig. 7. The area excavated in 1966. Five pithouses and one well. Farm F (Lindskog 1967).
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Gård F. Utifrån dagens kunskapsläge är man benägen att säga att 1966 års 
yta sannolikt berörde de centrala delarna av minst ett gårdsläge. Möjligen 
utgör dessa anläggningar lämningarna efter boplatsens sydligaste gårdstun. 
Att långhus med all sannolikhet varit uppförda även inom denna del av 
området antyds inte minst av de kraftiga stolphål som dokumenterades inom 
den begränsade yta som finrensades närmast grophusen. Dessutom visar 
klara överskärningar att även denna fragmentariskt kända enhet hyst en 
bebyggelse i flera faser. I följande text och på planerna har detta gårdsläge 
benämnts som gård F.

1984 - EN BRUNN VID LANDSVÄGEN
I samband med markarbeten för att ge väg 913 en ny sträckning nordväst 
om bytomten undersöktes en yta med anläggningar som i huvudsak gav 
dateringar från neolitikum och äldre järnålder (Wallin 1984). Undantagen 
från detta mönster utgjordes av en stor trattformad brunn av den typ som 
senare kommit att förknippas med den angränsande byplatsens vikingatida 
fas, samt två gropar med keramik från samma period.

Det framstår som klart att denna grävning tangerat boplatsens låglänta 
norra ytterområden. Att en välbyggd brunn legat så pass perifert i förhål
lande till den bebyggda ytan kan förefalla något märkligt. En förklaring kan 
emellertid vara att en god vattentillgång under alla årstider gjort transport
sträckan mödan värd. Dessutom kan en vattentäkt belägen på inmarken 
mycket väl ha utnyttjats för kreaturens behov. Ytterligare en möjlighet är 
att förklara brunnens placering utifrån dess läge i nära anslutning till kust
vägen, vars resenärer bör ha haft intresse av lättillgängligt dricksvatten för 
såväl folk som fä.

1990 - EN GRÄVNING AV NÖDEN FRAMTVINGAD
Upptäckten av en redan påbörjad utschaktning för områdesgator inom den 
nordöstra delen av fornlämningsytan ledde omedelbart till en kontroll av 
gatusträckningarna och en förundersökning inom de anslutande ytor man 
vid detta tillfälle avsåg att bebygga (Löfgren 1990). Gatorna var mestadels 
redan djupt urschaktade, men en mindre, intakt delyta gav härdar, gropar 
samt en stolphålsrad som 1993 kunde kompletteras till ett vikingatida lång
hus (hus H/93). Denna byggnad, liksom det fragmentariska långhus (hus M/ 
90) som senare identifierats något längre norrut, låg båda inom bytomtens 
nordostligaste gårdsläge, gård B, och har antagligen fungerat som denna 
enhets huvudbyggnad i fas 2 respektive 3.
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Airo

A389

Al 42

20 m# Brunn

Fig. 8. Undersökningsytan 1993. Elva långbus, åtta grophus 

och tio brunnar. Gårdsläge A, B, C och en liten del av D.

Fig. 8. The area excavated in 1993. Eleven longhouses, eight 
pithouses and ten wells. Farms A, B, C and a small part of D.

Inom den förundersökta ytan framkom tydliga koncentrationer med ett stort 
antal anläggningar, främst stolphål, gropar, härdar och enstaka brunnar. 
Oväntat nog påträffades även intakta kulturlager i delar av fältet, något 
som lovade gott inför den större slutundersökning som nu var oundviklig, 
såvida inte byggföretaget radikalt skulle förändra sina planer.

1993 - DE AVGRÄNSADE TOFTERNA 
FÖR GÅRD A, B OCH C
Under den regniga hösten 1993 blev det så dags för den första större yt- 
avtäckning inom Bjärredsboplatsen som föregåtts av noggranna förberedel
ser och planerats från de antikvariska myndigheternas sida. Vid detta till
fälle kom en sammanhängande yta på 2900 m2, belägen inom bytomtens
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nordöstra del, att undersökas (Kriig & Petterson 1996; 1997). Här doku
menterades nära 1000 olika anläggningar, varav cirka 45% kunde knytas 
till olika kontexter med datering till den vendel-Zvikingatida bosättningen. 
Detta får anses vara en ovanligt hög grad av identifiering inom en flerskiktad 
boplatsyta med stor anläggningstäthet (Kriig & Pettersson 1997, s. 159).

Inom området påträffades lämningarna efter totalt elva långhus, ett 
fyrstolpshus, åtta grophus, ett tiotal olika brunnskonstruktioner samt om
fattande system av rännor och diken. Boplatsens utvecklingshistoria har tol
kats som en samlad gårdsbebyggelse i tre faser, vilken etablerats under ven
deltid, tillvuxit och strukturerats under äldre vikingatid och ägt bestånd fram 
till mitten av 900-talet. Denna dateringsram grundas på såväl 14C-analyser 
som hustypologier och keramikmaterialets sammansättning (se vidare Brors
son nedan, i denna artikel).

FAS 1 - EN GÅRDSENHET
Det äldsta bebyggelseskedet daterades till vendeltid och utgjordes av tre 
närmast identiska långhus, hus A-B-J/93, belägna i fältets sydöstra del. Hus
konstruktionerna överlagrade varann och hade ersatts, eller snarare åter
uppbyggts, inom loppet av en relativt kort tidsperiod. Orsaken var troligtvis 
problem med dräneringen inom gårdsläget. Två grophus samt en brunn kunde 
också föras till denna fas.

FAS 2 - TRE GÅRDSEN H ETER
I nästa skede hade bebyggelsen förflyttats längre upp på det dränerande 
sandlager som här överlagrar moränleran, troligtvis som ett försök att komma 
till rätta med årligen återkommande översvämningar. Att denna omdispo
nering inte haft avsedd verkan illustrerades av de omfattande ränn- och dikes- 
system som något senare grävts genom hela den undersökta ytan. Tre sepa
rata gårdstun kunde urskiljas och dessas funktionstid har daterats till 
vikingatidens första hälft.

Gård A utgjorde en enhet som i sin helhet kunde avtäckas i utgrävnings- 
fältets mittparti. Den bestod av två vinkelställda långhus, hus G/93 och hus 
L/93, samt ett grophus. Två brunnar undersöktes i parcellerad odlingsmark 
omedelbart öster om detta gårdsläge.

Gård B var belägen i fältets nordöstra del. Tolkningen av denna enhet 
kunde senare kompletteras med resultat från 1990 års undersökning. Upp
skattningsvis hälften av toften kunde undersökas och på denna yta rymdes 
ett långhus, hus H/93, ett grophus och en brunn.



Fig. 9. Dräneringsproblemen kvarstår. Lämningarna efter den vendeltida bebyggelsen 

markerade en regnig oktoberdag 1993.

Fig. 9. Still a wet site. The remains of houses from the Late Germanic Iron Age shown 
during a rainy day in October 1993.

Gärd C var belägen i västra delen av fältet. Även i detta fall bör omkring 
hälften av toften ha blivit avtäckt vid detta tillfälle. Bebyggelsen bestod av 
två parallellt placerade långhus, hus F/93 och hus 1/93, med en smal öppen 
yta mellan huskropparna. Det är dock möjligt att dessa båda byggnader kan 
ha avlöst varann istället för att ha varit i bruk samtidigt.

Mycket iögonfallande inom 1993 års undersökningsyta var ett stort ränn
system, förmodligen anlagt med primärt dränerande funktion, men som även 
kommit att utnyttjas till gränsmarkering. En av dess rännor, A26, löpte dia
gonalt genom fältets norra del för att sluta blint mot en av huskropparna i 
mittgården, hus G/93. Östgaveln på samma byggnad omslöts av ytterligare 
ett dike, A990, som längre söderut avgränsade toftmark mot odlad inmark 
(se fig. 17a). Öster om detta gränsdike syntes början på rätvinkliga par
cellerade odlingsytor. Övriga gränser inom denna del av boplatsen markera
des med en kombination av grunda diken och flätverkshägn, samt i ett fall 
genom en kortare palissadliknande konstruktion.
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FAS 3 - TRE GÅRDSENHETER?
I detta avslutande skede, vars datering förlagts till 900-tal, skedde så ytterli
gare en omstrukturering av bebyggelsen. Tomterna verkar ånyo att ha blivit 
större, samtidigt som långhusen givits en ny utformning. Två av gårdarna, 
gård A och B, kvarlevde helt uppenbart. Gård C däremot förefaller att an
tingen ha lagts ned och i så fall slagits samman med sin närmaste granne i 
öster, eller också fått hela sitt husbestånd förflyttat västerut. Längst ner i 
den sydvästra delen av fältet tillkom vissa indikationer på förekomsten av 
ytterligare ett gårdsläge, här benämnt gård D. Merparten av denna toft var 
vid undersökningstillfället utschaktad vid anläggandet av en ny gatusträc- 
kning, samt dold under en befintlig trädgård. Fler lämningar som kunnat 
identifieras såsom tillhörande gård D framkom på den angränsande ytan 
1999 (se nedan).

Gård A. Mittengården kvarlevde, om än i starkt förändrad form. Istället 
för de båda vinkelställda byggnadskropparna uppfördes en stor treskeppig 
byggnad med konvexa långväggar, hus D/93. Dessutom hade två nya grop
hus uppförts inne på toften, samt en större brunn med vidjeflätat kar (A24). 
Brunnen kan dock ha anlagts redan under föregående fas.

Gård B. Även denna enhet fortlevde, men en ny huvudbyggnad uppför
des förskjuten längre norrut. De fragmentariska lämningarna efter detta lång
hus utgrävdes redan vid fältarbetet 1990, men har först senare kunnat iden
tifieras. Byggnaden, som här benämns hus M/90, var av liknande typ som 
hus D/93 i granngården, om än av något mindre storlek.

Gård D. Den västra gårdsenheten kunde som nämnts inte längre urskil
jas, möjligen var dess toftgräns förskjuten mot väster, men i dess ställe note
rades förekomsten av en gränsränna och två grophus i fältets sydvästra hörn. 
Då rännor av denna typ, med en grundare ränna som ansluter till en dju
pare, inom boplatsen i övrigt kunnat knytas till långhusens närmaste omgiv
ningar, togs detta som en indikation på att ytterligare ett långhus kunde 
ligga i nära anslutning till undersökningsytan (Kriig & Pettersson 1996, s. 
30).

Till de huskonstruktioner som här kunnat identifieras och fasanslutas 
kommer så ytterligare tre byggnader, vars inplacering i bebyggelsesekvensen 
är mer osäker. Av dessa är det egentligen bara hus C som vållar några direkt 
svårlösta daterings- och tolkningsproblem. Övriga två huskroppar kan med 
lätthet placeras in någon gång under varaktigheten av fas 1, hus K/93, res
pektive fas 2, fyrstolpsbyggnaden hus E/93.
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1993 ÅRS UNDERSÖKNING 

- EN SAMMANFATTNING
De lämningar som undersöktes vid detta tillfälle utgjorde spåren av en oväntat 
tät och välbevarad bebyggelse inom en tämligen begränsad yta. Bosättning
ens varaktighet uppskattades till 7-8 generationer, dvs. omkring 200 till 250 
år. Ursprungligen anlades här under vendeltid en tämligen blygsam gårdsan
läggning, vars huvudbyggnad kommit att repareras eller byggas om ett fler
tal gånger. Detta bör ha haft sin orsak i dåliga grundförhållanden och åter
kommande översvämningar, eftersom bebyggelsen senare kom att flyttas upp 
på torrare mark i nordväst.

I nästa fas förekom istället en fullt utbyggd gårdsstruktur med marke
rade gränslinjer mellan olika enheter som placerats inom tämligen trånga 
tofter. Man kan notera den oregelbundna toftformen, där rännornas place
ring till stor del förefaller att ha styrt gårdstomternas utformning. Här ger 
den dränerande funktionen intryck av att ha varit det primära i samman
hanget. Kopplingen mellan det centralt placerade långhuset G/93 och de 
anstötande rännorna A26 och A990 ger dock vid handen att dessa diken 
anlagts sekundärt i förhållande till byggnaden. I tolkningen av detta skede 
antogs att man borde betrakta tofternas utformning som exempel på en 
organiskt framvuxen, ej utifrån påförd, strukturering av enheterna inom en 
avgränsad och samlad bebyggelse (Kriig & Pettersson 1997, s. 167ff).

Under följande skede utökades toftmarken ånyo, men förblev oregelbun
det utformad. Gårdsenheterna kom att ligga något längre isär och gårdens 
huvudbyggnad utgjordes nu av ett stort treskeppigt långhus med konvexa 
väggar. Samma utveckling kunde urskiljas på två av tre undersökta tomter. I 
bosättningens slutskede förefaller ett planerat frånflyttande att ha ägt rum. 
Omfattande brandlager, tolkade som uppeldade raseringsmassor, påträffa
des i mycket nära anslutning till byggnader daterade till fas 3, men utan att 
överlagra dessa.

En annan intressant detalj från undersökningen 1993 som senare upp
märksammats är förekomsten av dikesomgärdad odlingsmark omedelbart 
öster om bebyggelsen i fas 2. Det är oklart huruvida denna utnyttjats som 
åker eller inmarksäng. Att de blockparcellsliknande ytorna gränsat mot en 
våtmark och sannolikt drabbats av årligen återkommande översvämningar 
skulle väl snarast tala för det senare alternativet.

En svårförklarlig detalj som för första gången observerades 1993, utgjor
des av den riktningsförändring som kunde konstateras ha skett i bebyggel
sen. Denna omorientering av huskropparna, från en rakt öst-västlig place
ring i det vendeltida skedet till västnordväst-ostsydostlig i fas 3, har senare
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Fig. 10. Undersökningsytan 1999. Fyra långhus, fem 

grophus och tre brunnar. Gårdsläge E och D.

Fig. 10. The area excavated in 1999. Four longhouses, 
five pithouses and three wells. Farm E and D.

konstaterats även på 1999 års utgrävningsfält. Hittills har dock ingen till
fredställande förklaring på företeelsen kunnat ges.

1999- GÅRD D OCH E
Den senaste arkeologiska insatsen inom boplatsen utfördes under några ex
ceptionellt varma oktoberveckor 1999 (Pettersson 2001a). Undersöknings
ytan, som var belägen strax sydväst om 1993 års utgrävning, uppgick vid 
detta tillfälle till 1950 m2.1 de totalt 464 anläggningar som dokumenterades 
vid detta tillfälle ingick lämningar från två separata gårdslägen. Fyra lång
hus, fem grophus, tre brunnar, en härdkoncentration, plus en tydlig gräns 
mellan toft- och inmark påträffades. Precis som 1993 kunde bebyggelsen 
här indelas i tre tydligt urskiljbara faser, daterbara till vendel- och vikinga
tid. Ser man till själva byggnadsskicket var överensstämmelsen mellan resul
taten från dessa båda undersökningar anmärkningsvärda. Alla här doku
menterade anläggningar och huskonstruktioner i den fasindelade bebyggelsen
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motsvarade nästan in i detalj vad som tidigare undersökts på den angräns
ande ytan. Även den tidigare noterade riktningsförändringen för långhusen 
mellan fas 1 och fas 3, kunde beläggas på detta delfält.

I stället utgjorde avsaknaden av urskiljbara tomtgränser inom 1999 års 
område, liksom gård E’s stora tomt, en avsevärd överraskning jämfört med 
vad som initialt hade förväntats. Såväl rännor och diken som stolpbyggda 
stängsel saknades. Enda undantaget var att skiljet mellan tomtmark och 
odlingsjord hade utmärkts med ett nord-sydligt dike i bebyggelsens yngsta 
skede. Det faktum att gård E’s tomtmark förblivit odelad, alltifrån etable
ringen under vendeltid fram till gårdens nedläggning och övergivande under 
900-talet, kontrasterar starkt mot den bild som erhållits inom 1993 års fält. 
Istället för de trånga gårdsplatserna i byns nordöstra del hade man här fritt 
kunnat disponera en avsevärd areal för sina behov. Med undantag för ett 
härdområde som stratigrafiskt kunde knytas till bebyggelsens andra skede, 
fanns dock inga spår av aktiviteter som skulle ha skilt ut denna gårdsenhet 
från sina grannar. Här förekom samma hustyper, samma antal byggnader 
och ett likartat fyndmaterial. Frånsett toftens större storlek under det vi
kingatida skedet fanns det således inga klara indikationer på att gård E skulle 
ha haft någon särställning i byn.

Gård E. Bebyggelselämningarna inom denna gårdsplats kan beskrivas 
som en succession av fyra långhus med tillhörande fyra grophus och två 
brunnar också placerade inom toften. Långhusen passade väl in i den kro
nologiska sekvens som tidigare uppställts för Bjärredsboplatsens bebyggelse. 
I det äldsta skedet var gårdens huvudbyggnad rakväggig med avrundade 
gavlar, för att så ersättas med hus där långväggarna istället givits en svagt 
konvex form och där bärande bockpar ingått i de rakt avslutade gavlarna. I 
den yngsta fasen var långhuset konstruerat med tydligt konvexa långväggar 
och till synes öppna gavlar. I likhet med gård A i nordöst - vars tomt dock 
var betydligt mindre än den som disponerades av folket i gård E - förfaller 
merparten av denna gårds tomtmark att ha hamnat inom utgrävningsfältet. 
Bara i väster och möjligen i söder, kan man förutsätta att toften fortsatt 
bortom fältbegränsningen.

Gård D. Dessutom undersöktes vid detta tillfälle en mindre del av ytter
ligare en gårdsplats i utgrävningsfältets nordöstra hörn. Lämningarna ut
gjordes av ett illa skadat grophus, några mindre härdar samt en stor brunn 
av den typ som kommit att förknippas med det vikingatida skedet på denna 
boplats. Det förefaller rimligt att tolka detta fåtal anläggningar i samman
hang med de två grophus och den gränsränna som undersöktes i den sydväs
tra delen av 1993 års yta. Vid den stratigrafiska analysen ansågs dessa tillhöra
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Fig. 11. Undersökningsytan 1999. Långhusen 1/99 och 2/99 markerade. Grophusen Al 060 

och A1938 framträder efter utgrävning.

Fig. 11. The area excavated in 1999. Longhouses 1/99 and 2/99 are shown. The pithouses 
A1060 and A1938 after completed excavation.

ytterligare ett hypotetiskt gårdsläge, här benämnt gård D, vars byggnads- 
rester till största delen kvarligger under trädgården till den äldre, avstyckade 
lantgård som idag finns på platsen.

Skall man sammanfatta resultaten från 1999 års undersökning, så både 
sammanföll och avvek dessa från vad som initialt hade förväntats. Här fanns 
nu ytterligare en gård vars bebyggelsehistoria väl överensstämde med de gårds- 
platser som undersökts sex år tidigare. Också i denna enhet urskiljdes tre 
tydliga faser som innefattade en medveten förflyttning av huskropparna allt 
längre upp på sandterrassen. Även hustyperna stämde väl in i schemat med 
sin förändring från raka långväggar och rundade gavlar till konvexa lång
väggar och raka eller öppna gavelkonstruktioner. Så långt var allt väl. Skill
naden låg istället i att denna gård redan från början verkade ha försetts med 
en spatiös toft som sedan kunde disponeras efter behag under bosättningens
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hela varaktighet. De markerade toftgränser som var så framträdande inom 
1993 års fält, saknades här helt och hållet. Den enda tydliga gränslinje som 
identifierades åtskilde toft och inmark i det allra sista skedet. Möjligen kan 
vissa lättare hägn ha försvunnit i samband med anläggandet av en större kul
vert genom undersökningsytans norra hälft, men faktum kvarstår! Av den 
trångboddhet som utmärkte fältet 1993 och som vi förväntat oss att finna 
också här, märktes inga spår inom denna gård. Här förekom varken någon 
uppdelning av den ursprungliga enheten eller några nyetableringar som för
ändrade strukturen. Istället kunde gårdstunet lugnt utvecklas, varvid nya lång
hus uppförts då behov uppstått inom samma yta som stått till buds ända 
sedan gårdens etablering. Inte heller verkar samma akuta behov av dräne
ringar ha förelegat inom detta aningen högre belägna utgrävningsfält.

Det gårdstun som här benämnts gård E har alltså utgjorts av ett - i sista 
fasen möjligen två - långhus med ett till två grophus i tillägg under sina tre 
bebyggelseskeden. Den kronologiska sekvensen av långhus uppvisade samma 
bild av tekniska och formmässiga förändringar som redan dokumenterats 
på den intilliggande ytan 1993. En skillnad bestod dock i att huvudbyggna
den i den äldsta fasen var avsevärt större än sina förmodat samtidiga grann
hus. Den uppskattade golvytan för hus 3/99 uppgick nämligen till 180 m2, 
jämfört med de 95-110 m2 som beräknats för hus A-B-J/93. I följande fas 
låg gårdens långhus, hus 2/99, kvar i gränsområdet mellan sand och morän
lera, medan bebyggelsen på 1993 års yta redan i detta tidsavsnitt flyttats 
mot nordväst, helt upp på sandterrassen. I den tredje och avslutande fasen 
uppfördes så ett långhus, hus 1/99, längre mot väster än sina två föregång
are. Samtidigt grävdes ett gränsdike mellan gårdstoft och odlingsmark i nord- 
sydlig riktning rakt över platsen för de äldre långhusen 2 och 3.

Behovet av en förflyttning av bebyggelsen mot ett något torrare läge fö
relåg även här, men upplevdes troligtvis inte som lika akut som för gran
narna i nordöst. Omdisponeringen märks här främst som en förflyttning av 
huskropparna, vilket förmodligen också medfört en insnävning av den to
tala tomtarealen. Mest påfallande är ändå att någon motsvarighet till de 
ränn- och hägnadssystem som utmärkte 1993 års fält inte krävts på gård E’s 
tomtmark. Även till synes marginella nivåskillnader kan således ha spelat en 
stor roll för bebyggelsens utveckling och disponering!

En större gårdsbrunn grävdes strax nordväst om det äldsta långhuset 
redan vid gardstunets etablering. De påfallande magra fyllnadsmassorna kring 
karet i denna anläggning (A3908) visade tydligt att den grävts innan några 
kulturlager hunnit att bildas på platsen. Senare ersattes denna brunn av en 
större anläggning (A3766) i samma del av tomten. Här var dock inslaget av
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fynd i fyllningen större och de mörka, humösa massor som omslöt brunns
karet utgjorde dessutom en klar indikation på att kulturlager hunnit tillväxa 
innan denna anläggning konstruerades. A3766 bör därför ha fungerat som 
gårdsplatsens primära vattenkälla under dess vikingatida skede, fas 2 och 3.

En indikation på att vissa annorlunda verksamheter förekommit inom 
detta gårdslåge utgjordes av den härdkoncentration, belägen mellan hus 2/ 
99 och brunnen A3766, som på stratigrafiska grunder kunnat knytas till 
bosättningens andra fas. Den skörbrända stenen hade sekundärt utnyttjats, 
först som stenpackningar kring bärande stolpar i samband med ombyggna
den av hus 2/99, därefter till att fylla tömda stolphål då långhuset rivits. 
Frånsett denna enda byggnad har skörbränd sten överhuvudtaget inte på
träffats i stolphål inom gård E.

Så vilken uppgift fyllde denna väl samlade grupp av ett dussin större 
härdar sydväst om hus 2/99, vilka föreföll att ha anlagts under en kort tids
rymd? Vilket ändamål hade de? Ett förslag som framförts är att härdarna 
skulle ha samband med basning av byggnadsvirke, eftersom hus med konvexa 
väggar bör ha krävt anpassat, format trä. Denna teknik är annars mest känd 
från traditionell träbåtsbyggnation och korgtillverkning (NE 1990 - ”bas
ning”). En alternativ förklaring kan ta fasta på skärvstenshärdarnas ”rena” 
karaktär, eftersom fyllningen i dessa anläggningar var påfallande fri från 
inblandning av annat än träkol och sot. Detta skulle kunna vara en indika
tion på att härdarna avsetts för matlagning.

LOKALT BYGGNADSSKICK SKÄRSKÅDAS

16 LÅNGHUS, 18 GROPHUS OCH 15 BRUNNAR
Vid de undersökningar som företagits inom Bjärredsboplatsen alltsedan 1966 
har data om ett stort antal hus insamlats. Dessutom har ett flertal brunnar av 
olika storlek och konstruktion dokumenterats, liksom härdar och gränsmarke
ringar som diken, rännor och stolpbyggda hägnader. Långhus av varierande 
storlek har påträffats vid grävningarna 1990,1993 och 1999. De första grop
husen hittades redan 1966, för att följas av fler vid undersökningarna 1993 
och 1999. En brunn delundersöktes 1966, men beskrevs vid detta tillfälle som 
ett grophus (Lindskog 1967 - ”hus 5”). Flera tillkom 1984, 1990, 1993 och 
1999. Sammanlagt finns idag totalt 16 olika långhus, 18 grophus och 15 brun
nar som dokumenterats vid skilda tillfällen inom bytomten. Eftersom byggnads- 
lämningarna varit förhållandevis välbevarade, då avgränsningen i tid framstår
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som tydlig och då samma utveckling kan följas på var och en av de under
sökta tofterna, bör en mer ingående analys av byggnadsskicket och dess 
förändring över IVi sekel kunna ge goda resultat!

De rent byggnadstekniska aspekterna har uppmärksammats vid många 
tillfällen när det gäller husmaterial från yngre järnålder. Ett gott exempel 
härpå utgörs av Holger Schmidts ”Vikingetidens byggeskik i Danmark” 
(Schmidt 1999). Hans inriktning ligger mest på hallar och liknade status- 
präglade byggnader, men uppgifter av praktisk art kan givetvis överföras 
även på en mer ordinär bosättning som Bjärredsboplatsen. Ett metodiskt 
intressant anslag utnyttjas av Hans Skov, då han försöker upprätta en fung
erande hustypologi för denna period utifrån framför allt danskt husmaterial 
hämtat från de sista årtiondenas undersökningar (Skov 1994). Beklagligtvis 
är han dock påfallande dåligt orienterad om det östdanska, dvs. skånska 
materialet. För vårt vidkommande är emellertid Skovs framställning alltför 
schematisk, eftersom samtliga de huvudtyper som finns representerade både 
i hans genomgång och på Bjärredsboplatsen inte tillåter några mer detalje
rade dateringsramar än ”700-tal till 1100-tal”.

Den analys av bebyggelseutvecklingen som utförts på Bjärredsboplatsen 
bygger först och främst på ett konsekvent tillämpande av horisontal strati
grafi inom 1993 års fält. Eftersom huslämningarna här förekom så tätt och 
då överskärningar snarast var regel och inte undantag, var detta den enda 
väg som stod öppen för att överhuvudtaget kunna identifiera enskilda bygg
nader. I lika hög grad gällde detta för det fortsatta tolkningsarbetet, där 
byggnaderna inplacerades i ett fasschema. Argumenten för den här presen
terade indelningen finns redovisad i matrisform i rapporten (Kriig & Pet
tersson 1996, s. 29, 31, 33). Till analysen av 1999 års undersökning har 
samma metod utnyttjats där så varit möjligt.

Beträffande dateringar finns ett mindre antal 14C-analyser från 1993 års 
undersökning inom fastigheten Bjärred 9:5. Materialet har hämtats från 
stolphål i tre av långhusen, B/93, D/93 (två prov) och F/93. Resultaten ger 
en spännvidd som med 2 sigmas noggrannhet sträcker sig ända från senare 
delen av 600-talet AD till första hälften av 1000-talet (Kriig 8c Pettersson 
1996, s. 26). Om man jämför med de värden som förväntats utifrån hustypo
logier, föremålsdateringar m.m. så stämmer den bakre tidgränsen väl, medan 
de yngsta dateringarna kan tyckas sena. Här skulle fler analyser ha behövts, 
inte minst av material från 1999 års fält där förekomsten av anläggningsfria 
ytor och fritt liggande huslämningar minskat risken för kontamination och 
sammanblandning.

38



När det gäller husmaterialets dateringar har typologi och kronologi från 
skånskt område utnyttjats, främst genom Sten Tesch arbeten från Ystads- 
området (Tesch 1993) och jämförelser med det omfattande svenska husmate
rial som återfinns presenterat i katalogdelen till ”Hus och Gård”- publika
tionen (Göthberg m.fl. 1995). Dessutom har givetvis även annat väldaterat 
material från UV Syds verksamhetsfält utnyttjats i arbetet.

Eftersom samtliga långhus från 1993 års utgrävning redan finns publice
rade (se Kriig & Pettersson 1997) och då rapporten från 1999 års undersök
ning innehåller en bilaga med en fyllig redogörelse för de långhus, grophus 
och brunnar som då kom att undersökas (Pettersson 2001a), finns det föga 
anledning att här gå in i detalj på enskilda byggnader. Istället följer nedan en 
kortfattad genomgång av husmaterialet kompletterad med några iakttagel
ser som kan vara av mer allmänt intresse.

LÅNGHUS I ETT PERSPEKTIV PÅ 250 ÅR
Den utveckling som kan följas under de drygt tvåhundra år som Bjärreds- 
boplatsen var bebyggd visar hur platsens huskonstruktioner initialt upp
förts med raka, regelbundet satta långväggar, men senare förändrats mot 
byggnader med alltmer konvexa vägglinjer och större mittbredd. Denna 
förändringsprocess framträder som mycket ensartad i hela materialet. Un
der samma period ändras också husens gavelpartier, från att ha varit avrun
dade eller trefasade i det äldsta skedet till att få rakslutna gavlar i fas 2, 
gärna med ett bockpar placerat helt ut i gaveln. Detta bockpar var dock 
vanligtvis avsevärt grundare grävt än övriga stolphål till takbärare i husets 
stomme. I fas 3 följde hus med kraftigt konvexa långväggar och ofta till 
synes öppna gavlar. En annan tolkning är att långhusets gavelrum försetts 
med en lättare väggkonstruktion.

Endast i ett fåtal fall har eldstäder påträffats i lägen som gör att de be
traktats som samtida med huskonstruktioner. Snarare kan eldstadens läge 
uppskattas utifrån det proportionellt större avstånd mellan två bockpar som 
observerats i flera av husen, eftersom placeringen av en öppen långhärd 
krävt ett visst fritt utrymme. Att sedan spår saknas av själva eldstaden får 
snarast skyllas det faktum att husens egentliga golvnivåer eroderats eller 
plöjts bort. Där isländska källor noga skiljer mellan mäleldr, kokeiden, och 
langeldr, bostadens värmekälla (KHL bd7:348 ff), skall man kanske betrakta 
de arkeologiska spåren med delvis nedgrävda eldstäder, respektive uppbyggda 
härdar som placerats på golvnivå, på samma sätt. Faktum kvarstår emeller
tid, av en åre som anlagts inom en timmerram direkt på ler- eller jordgolvet
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Fas 1, 700-tal. Hus A, B och J undersökta 1993 

samt bus 3 undersökt 1999.

• •

Phase 1, 8th century. Buildings A, B and J exca
vated in 1993. Building 3 excavated in 1999.
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Fig. 12. Samtliga långhus undersökta på Bjärredsboplatsen under åren 1990 till 1999, 

redovisade fasvis.
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Fig. 12. All the longhouses excavated at the Bjärred site between 1990 and 1999, shown 
in accordance with each dated phase of the settlement.
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Fas 2, 800-tal. Hus F, G, H, I och L un

dersökta 1993 samt bus 2 undersökt 1999.

Phase 2, 9th century. Buildings F, G, H, I 
and L excavated in 1993. Building 2 exca
vated in 1999.
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Fas 3, 900-tal. Hus M undersökt 1990, hus D 

undersökt 1993 samt hus 1 undersökt 1999.

Phase 3, 10th century. Building M excavated 
in 1990. Building D excavated in 1993. Buil
ding 1 excavated in 1999.
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i ett av husen i Bj ärred, skulle idag inte mer återstå än indirekta spår som 
t.ex. ett något större spann mellan två par takbärande bockar!

Beträffande rumsindelning och bruk av de undersökta byggnaderna är 
de upprättade husplanerna mindre informativa. Vissa slutsatser kan dock 
dras som t.ex. att då motstående dörröppningar i långväggarna påträffats 
bör detta antyda förekomsten av genomgående portrum, möjligen avgrän
sade med mellanväggar från anslutande rumsutrymmen. I de fall där in
gångarna försetts med ett utbyggt vindskydd är det sannolikt att dörren lett 
in till ett utrymme, rimligen då ett bostadsrum, som inte fick kylas ut. I det 
fåtal fall där placeringen av öppna eldstäder kunnat knytas till byggnader, 
hus G/93 och 1/93, bör härdarna utvisa läget för husets bostadsutrymmen. 
Då lättare väggkonstruktioner utnyttjats i ändpartierna av vissa hus har 
man avsiktligt erhållit svalare utrymmen p.g.a. den sämre isoleringen. Detta 
skulle kunna tolkas så att gavelrummen främst varit avsedda att fungera 
som förråd.

Få klara indicier på den tudelning av byggnadskropparn, som annars 
närmast förutsätts vid studier av den yngre järnålderns huskonstruktioner, 
har påträffats inom Bjärredsboplatsen. Dock bör den ränna som lett från 
östra ändan av hus 1/93, liksom rännorna invid de östra delarna av hus D/93 
och G/93, tolkas som gödselrännor. Eftersom dessa rännor har börjat inne i 
huskropparna står det klart att det inte har rört sig om regnvatten som skulle 
avledas. Istället är det snarast urin och gödselvatten som transporterats bort 
på detta vis, vilket i så fall givetvis talar för en stallfunktion i östra delen av 
dessa tre byggnader. Möjligen kan också det offerfynd som gjordes i en av 
byggnaderna, ett sädesoffer i östgaveln på hus F/99, tolkas som att spann
mål lagrats i detta hus. Att man dessutom nedlagt sorterat utsäde innebär 
att offret i sig representerat ett visst värde, liksom en icke föraktlig symbolik 
(Regnell 1997, s. 108).

MÅTTVARIATION
Bland de olika variabler man kan utnyttja för att studera förändringar i hus
konstruktioner över tid, är byggnadernas proportioner bland de viktigaste. 
På Bjärredsboplatsen kan man notera att huskropparnas bredd under 
bosättningens första skede var tämligen likvärdig, men att de varierade desto 
mer i längd. Det minsta undersökta långhuset under fas 1 var hus A/93 som 
mätte 18,8x6,0 meter. Det största vendeltida långhuset var huvudbyggnaden 
i gård E, hus 3/99, vars längd beräknades till cirka 28 meter och där bredden 
uppgick till 6,8 meter. I det vendeltida bebyggelseskedet förekom således en 
betydande storleksvariation mellan olika gårdsenheters byggnader.
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Under äldre vikingatid förefaller skillnaderna att ha varit betydligt mindre. 
Minst var hus L/93 med sina 19,0x6,0 meter, medan den största säkert upp
mätta huskroppen utgjordes av hus 2/99. Denna byggnad var 23,1x7,5 me
ter i fullt utbyggt skick (se nedan). Man bör dock i detta sammanhang no
tera att både hus F/93 och dess närmaste granne hus 1/93, båda belägna 
inom gård C, uppskattades till att ha varit mellan 20 och 25 meter långa 
med en bredd på 7,0 respektive 6,2 meter. Västra delen av dessa byggnader 
var tyvärr belägna utanför de schaktgränser som iakttogs 1993. Dessutom 
bör man komma ihåg att hus L/93 kan ha uppförts för att fungera som en 
ekonomibyggnad. Om istället huvudbyggnaden från detta gårdsläge, gård 
A, används som jämförelsematerial blir bilden av husens storleksvariation i 
fas 2 något annorlunda. Hus G/93 mätte 21,0 meter i längd och var 6,5 
meter brett. Sammantaget förefaller emellertid storleksskillnaderna mellan 
boplatsens byggnader under äldre vikingatid genomgående att ha varit min
dre än under föregående skede.

Detta förhållande ändrades ånyo under bebyggelsens sista period. I sam
band med att de treskeppiga långhusen gavs en alltmer utpräglad konvex 
form blev huskropparna också avsevärt större, samtidigt som storleksvaria
tionen mellan enskilda byggnader minskade. Det förefaller berättigat att 
beskriva byggnadsskicket, sådant som det framträder inom Bjärredsboplatsen, 
som högst uniformt under vikingatiden som helhet. Den minsta byggnaden i 
fas 3 var hus D/93 med sina 28,0 meter i längd och en bredd på 7,5 meter. 
Bara obetydligt större uppskattades hus 1/99, huvudbyggnaden på gård E, 
att ha varit med en längd på cirka 30 meter och en bredd om 7,8 meter.

GOLVYTA
En annan brukbar variabel när det gäller att upptäcka och värdera skillna
der mellan olika hus i en bebyggelse är att försöka bedöma den golvyta och 
den rumsvolym innevånarna kunnat disponera. Detta illustrerar väl rimlig
heten i resonemang som förts kring hushållens storlek, om förekomsten av 
stallningsutrymmen och därmed följande frågor om boskapbesättningens 
storlek, samt - inte minst viktigt - gårdens kapacitet att lagra vinterfoder. 
Dessa frågor har nyligen behandlats med intressanta resultat av Lennart 
Carlie beträffande material från Halland (Carlie 1999), men har lika stor 
giltighet för skånskt vidkommande.

Betraktar man så den vendeltida bebyggelsen på Bjärredsboplatsen mär
ker man genast att en avsevärd skillnad förelegat mellan de hus som ingått i 
det nordöstra gårdstunet, t.ex. hus B/93 med 100 m2 och A/93 med 110 m2,

44



jämfört med huvudbyggnaden i den angränsande gård E, hus 3/99, där hus
hållet kunnat disponera inte mindre än 180 m2. Således har man i denna 
gårdsenhet haft nästan dubbelt så stort utrymme till sitt förfogande för de 
aktiviteter som bedrivits inom husets fyra väggar.

Även under 800-talet förekommer betydande skillnader i storlek mellan 
boplatsens olika byggnader. Variationen spänner från hus L/93 med sina 
110 m2, som dock kan ha uppförts i syfte att enbart fungera som ekonomi
länga på gårdsplats A, över hus G/93 med sina 125 m2 till det cirka 160 m2 
stora hus 2/99. Ännu större förefaller hus F/93 att ha varit, eftersom dess 
tillgängliga golvyta enligt uppskattning uppgått till närmare 200 m2.1 bosätt
ningens yngsta skede var samtliga undersökta hus stora, men den inbördes 
variationen föreföll närmast att ha varit försumbar. Således uppmättes en 
golvyta om 190 m2 i den minsta byggnaden av denna typ, medan den största, 
hus 1/99, uppskattades till att ha varit cirka 200 m2 stort.

Man bör i detta sammanhang erinra sig att vissa av gårdsplatserna verkar 
ha haft två treskeppiga långhus i bruk samtidigt. Således uppgår den sam
manlagda disponibla ytan inom den centrala gård A på 1993 års fält, med 
sina vinkelställda byggnader G/93 och L/93, till 270 m2. Ännu större blev 
värdet vid en uppskattning gällande den ofullständigt undersökta västra gårds- 
platsen, gård C, där en golvyta om över 300 m2 beräknats, under förutsätt
ning att båda långhusen, F/93 och 1/93 verkligen fungerat vid samma tillfälle.

Av ovanstående resonemang framgår att två av tre gårdar med trånga 
tofter i bytomtens nordöstra del i själva verket haft en större bostads-, stall 
och magasineringsyta att tillgå under fas 2 än vad som funnits inom gård E, 
trots att de enskilda huskropparna där varit större. Ytterligare en följd blir 
att trots övergången till en hustyp med stora, kraftigt konvexa byggnader 
som D/93 och 1/99 i fas 3, resulterar detta i en radikal minskning av den 
tillgängliga golvytan inom respektive gårdsenhet från 800-tal till 900-tal.

NÅGRA TEKNISKA DETALJER 

I HUSENS KONSTRUKTION
Inga klara rumsindelningar i form av mellanväggar har hittills påträffats inom 
boplatsen. Istället förekom vissa indirekta spår, som t.ex. de tidigare nämnda 
eldstadsrummen i hus A-B-J/93’s mittparti. Här fanns ett återkommande större 
bockavstånd på mellan 4,8 och 5,5 meter, ett drag som lättast gick att urskilja 
i den äldsta fasen. I yngre huskonstruktioner, som t.ex. hus D/93 och 2/99, 
märktes istället en mer utpräglad symmetri i den bärande stommens utsätt
ning. Här förekom istället byggnadernas största bockavstånd i gavelrummen.
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Dörröppningar blev tydligt urskiljbara i först i fas 2 och 3. Vid en närmare 
undersökning utmärktes ingångarna av djupare stolpsättningar för dörrposter
na, gärna i samband med en dubblering av stolparna invid dörrposten för 
att stabilisera konstruktionen. I något fall, hus D/93, har också ett vindfång 
funnits utanför dörröppningen.

Förekomsten av lättare konstruerade gavelrum noterades i den sista bebyg
gelsefasen. Konstruktionen bestod av långväggar med relativt kraftiga jord- 
grävda väggstolpar fram till i höjd med det sista bockparet närmast gaveln. 
Själva ändpartiet var däremot uppbyggt med virke av klenare dimensioner 
som även grävts ned till ett mindre djup än i resten av långväggen. Det har 
föreslagits att glesare väggkonstruktion, och därmed kallare utrymme, skulle 
antyda en förrådsfunktion.

Vid undersökningen av det vendeltida hus 3/99 noterades förekomsten 
av en konsekvent genomförd stabiliserande konstruktion som underlättat 
husbygget. De två väggstolpar som placerats i jämnhöjd med varje bockpar 
i den takbärande stommen var nämligen högst regelbundet utsatta och dju
pare grävda. Den rimligaste förklaringen är att såväl dessa väggstolpar som 
takbärare och eventuellt också takstolen sammanfogats i förväg och rests i 
ett stycke. Hus 3/99 utgör det hittills enda kända exemplet där denna kon- 
struktionsdetalj kunnat beläggas vid undersökningarna i Bjärred.

UNDERHÅLL
Generellt betraktat märktes få spår av reparationer och ombyggnader bland 
långhusen på Bjärredsboplatsen, dock med ett par notabla undantag. Husen 
gav intryck av att ha varit välbyggda materialkrävande konstruktioner, men 
man förefaller trots detta inte att ha ägnat tid åt mer omfattande reparatio
ner. Istället skedde nybyggnation kopplad till smärre omdisponeringar inom 
gårdstoften, då man ställdes inför valet att antingen förnya husbeståndet 
eller utföra mer genomgripande underhållsåtgärder.

Undantagen från detta mönster utgörs av hus A-B-J/93, vilka represente
rar en och samma huskropp som byggs om - eller egentligen nyuppförts - 
tre gånger inom ett relativt begränsat tidsrum. Det är dessutom fullt möjligt 
att delar av den ursprungliga stommen använts flera gånger, eftersom samma 
karaktäristiska skevhet i det bärande systemets utsättning återfanns i alla 
byggnadsfaserna. Orsaken till dessa genomgripande ombyggnader var san
nolikt röta. På den blöta toften i nära anslutning till en våtmark ruttnade 
såväl stommens jordgrävda delar som väggstolparna av i höjd med mark
ytan efter endast ett fåtal år. Förhållandet blev på sikt ohållbart och ledde 
fram till en förflyttning av hela gårdsläget.



Beträffande hus 2/99 så syntes här en märklig skevhet i den annars högst 
regelbundna husplanen. Möjligen skulle detta fenomen kunna förklaras med 
ett kortare uppehåll som skett vid själva uppförandet och att man då bygget 
återupptogs inte haft tillgång till lika bra virke. Dessutom hade hela den 
takbärande stommen vid något tillfälle utskiftats i denna byggnad, vilket 
närmast är att jämställa med en nybyggnation (jfr hus A-B-J/93). Märkligt 
nog syntes inga som helst spår av denna genomgripande förändring i husets 
långväggar, som istället gav ett påfallande enhetligt intryck. Är det möjligt 
att man - precis som för ett stängsel - kunnat dra upp och byta ut väggstol
par av klenare dimensioner utan att detta skulle märkas vid en dokumenta
tion av stolphålens tvärsnitt?

GROPHUS UNDER 250 ÅR
Grophusen från Bjärredsboplatsen utgör ett betydligt fattigare studiemate
rial än långhusen när det gäller diskussioner om konstruktion och utnytt
jande. Generellt sett var merparten av de undersökta grophusen osedvanligt 
grunda och nådde ofta knappt ens en decimeter under den avbanade ytan. 
Orsaken var helt uppenbart att man vid anläggandet till varje pris velat und
vika att komma ner i den styva - och tidvis vattenförande - moränlera som 
underlagrade det tunna sandlagret inom boplatsens östra delar. Dessutom 
kan grophusens bevaringstillstånd i viss mån skyllas den erosion som så tydligt 
påverkat långhus 1/99. Man bör dock ha i åtanke att extremt grunda grop
hus även förekom inom 1993 års yta (Kriig & Pettersson 1996, s. 16, A387), 
där bevarade kulturlager tydligt visade att denna yta inte utsatts för hård
hänta odlingsmetoder och därav följande jordflykt! De djupaste grophus som 
påträffats inom Bjärredsboplatsen återfanns istället inom den yta som under
söktes 1966. Här, i den sydvästligaste delen av området, förefaller sandlagret 
att ha varit som mäktigast, vilket medgett tämligen väldränerade nedgräv- 
ningar på mellan 0,25 och 0,48 cm (Lindskog 1967).

En annan möjlig förklaring på problemet med vissa av grophusens ringa 
djup kan ha varit att man istället byggt upp väggar från markytan för att på 
så sätt uppnå ståhöjd inne i grophuset. Grästorv, trä- eller klineväggar ligger 
då närmast tillhands, men frågan är huruvida resultatet i så fall verkligen 
förtjänat benämningen ”grophus”? Snarare borde en byggnad med denna 
utformning kunna beskrivas som ett mindre uthus med något försänkt golv
nivå. I ett belagt fall, A1488/99, har man - kanske av misstag - grävt sitt 
grophus djupare varvid man kommit ner i leran och i efterhand tvingats 
fylla på med ett dränerande lager ren, grov sand.
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Grophusen har i de flesta fall varit utrustade med tämligen kraftiga tak
bärande stolpar i gavlarna, vilket tyder på att byggnaderna försetts med 
enkla sadeltak. I de fall då dessa stolpar saknats, kan man istället ha utnytt
jat en timrad ramkonstruktion, liknande de s.k. landtälten från Osebergs- 
fyndet (Brøgger & Shetelig 1950, s. 163). Till formen har grophusen varit 
runda till rundovala, men minst ett (A1938/99) har haft en närmast kvadra
tisk form. Beträffande husens orientering märktes en viss tendens till att 
orientera grophusen utifrån riktningen på gårdsplatsens långhus (se t.ex. 
hus 2/99 och A1488/99 som utgör en god illustration). Undantag från denna 
regel förekom dock, speciellt i boplatsens sista skede med sina stora tofter.

Beträffande uppvärmning och förekomst av eventuella arbetshärdar i grop
husen finns inte mycket att säga. Beläggen för regelrätta eldstäder i grophusen 
är mycket fåtaliga och de som finns tyder snarast på tillfälliga konstruktioner 
än på mer planerad uppvärmning. Det enda möjliga undantaget utgörs av 
A142/93, ett grophus som delundersöktes alldeles i den västra schaktbegräns
ningen på 1993 års fält. I denna byggnad, som daterades till fas 3 och som 
möjligen skall räknas till gård D, påträffades ett kompakt lager av hårt bränd 
lera strax över golvlagret. Sannolikt härrörde leran från en sammanrasad 
ugnskappa. En berättigad källkritisk invändning är givetvis att så pass många 
av de undersökta grophusen saknade bevarade golvlager och att en mer 
allmän förekomst av eldstäder därför inte helt kan uteslutas. Detta är i och 
för sig korrekt, men vid en jämförelse med 1966 års undersökning, där grop
husen förefaller att ha varit bättre bevarade, ses ingen större skillnad i detta 
avseende (Lindskog 1967).

Ser man så till det fyndmaterial som insamlats från de sammanlagt 18 grop
hus som under årens lopp kommit att undersökas på Bjärredsboplatsen, måste 
detta beskrivas som sparsamt. Att fynden var fåtaliga kan säkert delvis förkla
ras med att så pass lite av golvlager och annat avsatt material bevarats. Ofta 
återstod bara sotiga fläckar ovanpå ett kvarliggande urlakningslager. Men, om 
man även i detta avseende jämför 1993 och 1999 års anläggningar med resul
taten från 1966 års undersökning, där grophusen faktiskt var djupare, kan 
man notera att dessa fyndmaterial inte uppvisar några större skillnader. Möjli
gen var den samlade fyndmängden något större vid den äldre grävningen, men 
samma kategorier fynd finns representerade. Keramik av AIV-typ dominerar, 
tillsammans med ett enkelt behandlat flintmaterial av järnålderskaraktär. Där
utöver förekom enstaka järnföremål som knivar, haspar och spikar samt sten- 
föremål som brynen och sländtrissor.

Bristen på bevarade golvlager och därtill knutna fynd leder till att frågan 
om vilka verksamheter man utnyttjat grophusen för blir svår att besvara. I
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stället slås man av hur likartade dessa små, enkelt utförda byggnader varit 
under hela den tid boplatsen fungerat. Möjligen kan en viss tendens från 
ovala eller avrundade former mot mer kvadratiska till rektangulära förmärkas 
i materialet.

Viktigare är att man inom varje gårdsenhet och i varje fas uppfört sina 
grophus. Det förefaller som om det normala varit att minst två grophus per 
gård tillkommit under respektive långhus funktionstid. Grophusen utnyttja
des utan tvivel i aktiviteter som ansågs vara väsentliga för gården och dess 
innevånare. Därför valde man, kanhända bundna av tradition och lokala 
sedvänjor, en hustyp som var avgjort mindre lämpad inom vissa delar av 
bytomten. På de östligaste gårdsplatserna medförde sandlagrets ringa tjock
lek att man tvingades anpassa konstruktionen efter omständigheterna så 
gott som lät sig göra. Eftersom grophusen förväntades ingå i byggnads
beståndet på en normal gård, grävdes de här så grunda att det istället kan
ske hade varit riktigare att tala om byggnader med försänkta golvnivåer.

BRUNNAR UNDER 250 ÅR
Att brunnar grävts med stor omsorg på denna vendel-Zvikingatida boplats 
blev nog så tydligt efterhand som undersökningarna fortskred. Visst kan det 
i efterhand uppfattas som en smula paradoxalt att man valt att lägga ner så 
mycket arbete på sina permanenta vattentäkter på en plats där överflöd av 
vatten orsakat omfattande problem från tid till annan. Eller var det kanske 
just dessa återkommande svårigheter med dränering och översvämningar 
som gjorde förekomsten av välbyggda brunnar så viktiga? Genom att gräva 
djupt och framställa täta, flätade och sannolikt lerinpackade brunnskar kunde 
man undvika inflöde av förorenat ytvatten i gårdsbrunnens dricksvatten.

Fig. 14. Brunnar, undersökta 1999. Notera att brunnsholken bevarats i A200. Dateringar 

- A3908 vendeltid, A200 vikingatid.

Fig. 14. Wells excavated in 1999. The wooden lining (in wickerwork) was partially preser
ved in A200. Datings - A3908 belongs to phase 1, the 8th century, while A200 was in use 
during the Viking Age (phases 2 and 3).
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Fig. 15. Snitt grävt genom den vikingatida 

brunnen A3766.

Fig. 15. Section through the well A3766, 
belonging to the Viking Age settlement.

Fig. 16. Den vidjeflätade brunnskorgen i den 

vikingatida brunnen A24, bevarad under 

grundvattennivå.

Fig. 16. Lining made of wickerwork in well 
A24 (phase 3, 10th century), preserved below 
groundwater level.

Samtida skånska exempel på avancerade brunnskonstruktioner finns t.ex. 
från Dagstorp, där vissa brunnskar tätats med lera och t.o.m. försetts med 
sandfilter i botten (jfr Becker 1999, s. 20, fig. 18).

Brunnskonstruktionerna förefaller att ha fått en förhållandevis lång 
brukningstid, där utnyttjande under en till två bebyggelsefaser syns ha varit 
det normala. Detta förhållande tyder på underhåll och återkommande 
rensningar. Egentligen är detta inget som är förvånande med tanke på den 
arbetsinsats som bör förknippas med grävandet av en ny brunn. När man 
lyckats få till stånd en väl fungerande vattentäkt har man sannolikt vårdat 
denna noga. Detta faktum utvisas inte minst av brunnarnas centrala place
ring inne på toften, som i fallet med gård E. Ett annat alternativ var att 
placera brunnen i en gränszon, som A24/93, där mer än en gårdsenhet kun
nat bruka vattentäkten. På detta sätt kom i viss mån brunnarnas placering 
att påverka disponeringen av gårdsbebyggelsen i senare skeden.
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Den äldsta brunnskonstruktion som undersökts på boplatsen var A3908/99, 
en brunn tillhörande den vendeltida fasen av gård E. Denna anläggning var 
grundare och hade möjligen haft en enklare konstruktion än övriga under
sökta större gårdsbrunnar, eftersom inga spår efter något brunnskar kunde 
observeras. En tolkningsmöjlighet är att man medvetet avlägsnat ett befint
ligt trä- eller flätverkskar, men det är svårt att förstå hur detta skulle ha 
kunnat ske utan att några rester blivit kvar under grundvattennivån. En in
tressant detalj vid undersökningen av denna tidiga brunnskonstruktion var 
att fyllningen i sig tydligt indikerade en tidig datering, eftersom massorna 
trots ett läge mitt inne i gårdstoften inte innehöll speciellt mycket humöst 
material och ytterst få fynd. Detta förhållande tolkades som att det när brun
nen grävdes ännu inte hunnit bildas kulturlager i någon nämnvärd omfatt
ning. Till och med då A3908/99 igenfylldes var inslaget av organiskt material 
i massorna fortfarande begränsat. Detta förhållande utgör en ytterst tydlig 
kontrast till nästa generation av brunnar, som t.ex. A24/93 i gård C, A200/ 
99 i gård D och A3766/99 i gård E, där såväl fyllningen kring brunnskaren 
som de massor som dumpats inne i karen vid igenfyllningen, var påfallande 
humösa och blandade med sot, träkol, bränd lera och annat avfall.

Skall man försöka sammanfatta de erfarenheter som gjorts utifrån de 
brunnar som undersökts på Bjärredsboplatsen, bör man i första hand obser
vera förekomsten av två olika konstruktionstyper. Den äldre typen har haft 
en nedgravningsdiameter vid markytan på mellan tre och fyra meter, ett 
djup som sällan uppgått till mer än två meter och förefaller att ha saknat 
egentlig brunnsfodring. Nedgravningen har gjorts trattformig, möjligen med 
tendens till trappstegsform åt något håll. Den yngre brunnstypen med en 
ytdiameter på sex till åtta meter har haft en mer utpräglat trappstegsformad 
nedgravning. Förklaringen är att brunnar av denna typ grävts djupare, ofta 
ner till närmare tre meter. Avsatserna bör ha varit till stor nytta då mas
sorna skulle lyftas upp, nivå för nivå, ur dessa djupa nedgravningar. I flera 
fall, se t.ex. A24/93 och A3766/99, har flätade brunnskar med en diameter 
på upp till en meter bevarats under grundvattennivån i brunnar av denna 
typ. Det material som utnyttjats till flätningen har främst utgjorts av vide 
(Kriig & Pettersson 1993:24). Till dessa brunnskonstruktioner har sanno
likt också hört enkla lyftanordningar av hävstångstyp, vilket bland annat 
indikerades av det mycket stora ensamliggande stenskodda stolphål som 
påträffades alldeles intill brunnen A24/93.
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Fas 2 - 800-talet

Fig. 17a och b. Spår av odlingssysteni funna vid undersökningarna 1993 och 1999. 

Odlingsytorna, antagligen i form av bandparceller, har avgränsats av diken.

Fig. 17a and b. Traces of arable fields, found in the excavations of 1993 and 1999. 
Probably the remains of furlongs with boundary ditches.
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Fas 3 - 900-talet
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DEN ODLADE MARKEN
Även om åkerbruket kan anses ha varit av underordnad betydelse för en 
kustbosättning som den vid Bjärred, måste likväl avgränsade odlingsytor 
och fredningssystem av olika slag ha existerat i bebyggelsens närhet. Från 
sydvästskånskt område finns dock hittills få daterbara paralleller till de 
omfattande åkersystem som kunnat beläggas på vissa danska lokaler som 
t.ex. Borup på Själland (Steensberg 1983) och Lindholm Høje på norra Jylland 
(Porsmose 1988). På senare år har även ett antal halländska och nordskånska 
lokaler, karaktäriserade av vidsträckta system av bandparceller tillkommit 
(se t.ex. Connelid 2002, s. 417ff).

Vid alla de utgrävningar som företagits inom bytomten vid Bjärred under 
åren 1966 till 1999 har bosättningens odlingsmark bara indirekt kommit att 
beröras vid två tillfällen. Första gången detta skedde var 1993, då förekom
sten av ett system med rännor eller diken konstaterades öster om bebyggel
sen i dess vikingatida skeden (dvs. fas 2 och 3, se fig. 17a och b). Då den 
angränsande ytan i sydväst undersöktes sex år senare påträffades en nord- 
sydlig ränna som under fas 3 lagts ut över den plats där denna gårds huvud
byggnad (hus 2/99) tidigare legat. Dessutom dokumenterades vid detta till
fälle en ränna som löpt vinkelrät mot den föregående, samt glesa stolprader 
ut i det sluttande, obebyggda området öster om boplatsen. I likhet med de 
diken som tidigare undersökts inne bland bebyggelsen, bör även dessa pri
märt ha anlagts för att transportera bort vatten. Till detta kommer dock den 
gränsmarkerande och åtskiljande funktion som dessa rännsystem även haft. 
Vad är det då som de markerat, förutom själva toftens utsträckning?

De anläggningar som undersöktes 1993 bör sannolikt tolkas som dels 
boplatsytans östra gränsdike, A990/93, dels som till detta anslutande öst- 
västligt orienterade parcellbegränsningar. Det enda mått som säkert kunde 
uppskattas vid detta tillfälle var avståndet mellan de båda dikena A873/93 
och A991/93, som uppgick till drygt 20 meter och tolkades utgöra bredd
måttet på en odlingsyta. Även den angränsande tegen i söder kan ha varit av 
denna storlek, då måttet mellan diket A991/93 och schaktgränsen var drygt 
15 meter. Parcellerna bör ha haft rektangulär form och en maximal längd 
som knappast överstigit 100 meter. Denna längdangivelse baseras på av
ståndet ner till den våtmark som in i modern tid existerat öster om boplats
ytan och därför begränsat odlingsmarkens möjliga utbredning i denna rikt
ning.

Hägnadsspåren från 1999 års grävning innehöll ännu mindre informa
tion, men det kan förmodas att ett nord—sydligt dike, A6865/99, utgjort den
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Fig. 18. Gränsen mellan bytomt och odlingsmark. Rännan A990 (fas 2) med långhuset 
D/93 (fas 3) i bakgrunden.

Fig. 18. A Viking Age ditch, A990 (phase 2), showing the boundary between the built-up 
area and the arable fields. In the background the longhouse D/93, belonging to phase 3.

östra begränsningen mellan tomt och odlingsmark för gård E under boplatsens 
yngsta skede. Likaså bör både det öst-västliga diket, A1303/99, och de när
belägna glesa stolphägnen kunna utgöra olika faser i samma fredningssystem. 
Den yta som på detta vis avgränsats öster om gårdstoften mätte mer än 30 
meter i nord-sydlig utsträckning. Detta faktum skulle möjligen kunna indi
kera att en eller flera parceller orienterats i denna riktning i motsättning till 
vad som verkar ha varit fallet på den angränsande odlingsytan i nordost. Ett 
mindre antal bandformiga parceller skulle då även här anlagts mellan gårds- 
plats och våtmark.

Försöker man avgöra vilken utformning de påträffade odlingsytorna kan 
ha haft, förefaller någon form av bandparceller vara den mest rimliga tolk
ningen. Vid en närmare morfologisk beskrivning av den nordöstra delytans 
odlingslämningar skulle snarast definitionen bli ”bandparceller, plana, av
gränsade av diken” i enlighet med gällande terminologi (Gren 1997, s. 123).
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Tillkomsttiden för denna typ av tegar har tidigare angetts från medeltid fram 
till 1900-tal, sannolikt mycket beroende på svårigheterna att identifiera och 
datera äldre dikessystem. I samband med de omfattande karteringar av fos
sil åkermark som på senare år genomförts i såväl Halland som norra Skåne, 
har emellertid uppkomsten av bandparcellerad odlingsmark kunnat tidsfästas 
till perioden 900-1200 AD (se t.ex. Connelid 2002, s. 418). Förekomsten av 
lokaler med mycket stora system av bandparcellerade odlingsytor som Lärkes- 
holm vid Örkelljunga, knyts till centrala enheter utifrån vilka kolonisation 
och bebyggelseexpansion i regionen styrts. Parcellsystemen betraktas i detta 
sammanhang ytterst som ett uttryck för centralistiska strävanden från den 
framväxande danska kungamakten, men även en ideologisk dimension kan 
vävas in (a.a., s. 456ff). Enligt detta synsätt utgjorde själva den noga regle
rade åkerjorden en verkningsfull illustration på centralmaktens förmåga att 
inordna såväl land som människor i övergripande kamerala strukturer.

En stor andel av de sydskånska arealer med tunga lerjordar som togs i 
bruk under yngre järnålder bör ha haft problem med dränering, något som 
effektivt kunde avhjälpas genom dikesgrävning. Detta arbete underlättades 
i sin tur i hög grad när man tog den järnskodda spaden i bruk under 1000- 
talet (jfr Myrdal 1985, s. 109), men även de oskodda träspadar som är väl
kända från både norska och danska vikingatida fynd har säkert fungerat i 
detta avseende. En annan aspekt på dikessystemen är att de sannolikt av
speglar virkesbristen i ett allt öppnare och trädfattigare landskap. När det 
skånska ordet ”dige” ingår i äldre marknamn som t.ex. ”Digesaageren” är 
det inte förekomsten av grävda rännor som åsyftas, utan istället de låga 
jordvallar som kringgärdat markstycket (Pettersson 2001b, s. 173). När lämp
ligt stängslingsvirke var alltför svårfunnet och dyrbart blev istället detta en 
lämplig metod för fredning av odlingsjorden, gärna kombinerat med busk
vegetation som tilläts bilda häckar längs krönet. Det är därför högst troligt 
att de grävda rännor som dokumenterats öster om gårdstofterna vid Bjärred 
också visar var material till för länge sedan utplöjda "jorddigen" tagits.

Det råder inget tvivel om att de parcellerade odlingsytorna vid Bjärreds- 
boplatsen med sina omgivande dräneringsrännor skall dateras till äldre vi
kingatid. Frågan är istället varför man valt att lägga sina odlade ytor just 
här. Vi har tidigare sett hur bebyggelsen successivt flyttats upp på sandter
rassen och har kunnat konstatera vilka problem man helt uppenbart haft 
med vattenavrinning inom den bebyggda ytan under vissa tider av året. 
Möjligen ser vi här lämningar efter en intensivt utnyttjad inmarksäng, sna
rare än från en regelrätt åkeryta.

På senare år har likartade dikesavgränsade bandparceller undersökts i 
Halland, i anslutning till en mindre bosättning daterad till perioden från
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1000-talet eller möjligen något tidigare, fram till dess övergivande i 1200- 
tal. Boplatsen, som var belägen strax intill den medeltida byn Skrea utanför 
Falkenberg, kan eventuellt ha burit namnet Sotarp eftersom detta förekom
mer i 1700-talets lantmäteriakter som ett åkernamn på platsen (Connelid 
2001, s. 24). Ytterligare en liknande lokal undersöktes år 2000 vid Bäcklunda 
i Mosjö socken, Örebro län. Platsen rymde två hus som daterats till 1000- 
1100-tal och i anslutning till gårdsplatsen förekom ett system av grunda, 
parallella diken som avgränsade odlingsytor om 17 till 19 meters bredd med 
en längd om cirka 50 meter (Karlenby 2001, s. 22ff).

NÅGOT OM BOSKAPEN

I senare tider bibehöll kustområdets byar noga kontakten med strandängarnas 
betesmarker. Man kan iaktta hur Borgeby, Fjelie, Flädie och Önnerup samfällt 
utnyttjat kuststräckan och hur långa slingrande fägator förbundit bytomterna 
med utmarkens beten. Man har under medeltid och nyare tid strävat efter att 
föra tillbaka näring i form av gödsel genom att driva in boskapen till byarna på 
kvällarna. På så sätt har den livsviktiga gödseln kommit att finnas tillgänglig 
inne på bytomten varje morgon, i nära anslutning till åkermarken. Ett annat 
skäl var att man velat hålla sina kreatursj ordar under noga uppsikt för att i 
möjligaste mån förhindra boskapsstölder, speciellt under orostider. Sålunda ver
kar t.ex. ett omfattande system av hägnadsrännor kring den stora forten inne i 
Önnerups bytomt att ha nyanlagts under 1500-1600-tal, som en lätt överva
kad boskapsfålla under denna turbulenta period (Pettersson 1996, s. 51).

På samma sätt har man antagligen resonerat även tidigare. Läget invid 
kusten medgav att viktiga resurser fanns på bekvämt avstånd från boplat
sen, men innebar också utsatthet. Detta förhållande speglas tydligt i det 
system av vårdkaselinjer som anlagts längs sydvästkusten, ofta på gamla 
gravhögar för att vinna höjd i detta flacka landskap. Boskapsskötseln ut
gjorde byns ekonomiska ryggrad och var samtidigt dess svaga punkt där 
kreatursflockarna gick i bete på strandängarna längs Öresund, fritt synliga 
för envar som passerade ute till havs.

Styrkan låg istället i den närmast obegränsade tillgången på goda betesmar
ker utmed Sundet. Närheten till goda kommunikationsleder utgjorde ytterli
gare en fördel för en boskapsinriktad bosättning som byn vid Bjärred. Längs 
kustlandsvägen kunde såväl livdjur drivas som olika förädlade produkter trans
porteras. Likaså bör närheten till regionala centra som Löddeköpinge/Borgeby 
och Lomma ha varit en given fördel för kustområdets producenter.
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NÅGOT OM FISKET
Då en mindre brunn, AlOO, undersöktes 1993 påträffades ett lager i fyll
ningen som innehöll ett mycket stort antal fiskben. Vid den osteologiska 
analysen framkom att benen nästan uteslutande bestod av ryggkotor och att 
dessa härstammade från ”småtorsk” i storleken 20-30 cm (Leif Jonsson, 
opublicerad analys).

Att huvudsakligen kotor bevarats kan förklaras på två sätt. Fiskkotor är 
mer robust uppbyggda än kranieben och är därmed mer resistenta mot ned
brytning. En alternativ förklaring vore att fisken kommit till platsen i ren
sat, kanhända även torkat tillstånd. Intressant är vidare att det just är torsk 
i denna storleksklass som förekommer i benmaterialet. I samband med ana
lysen av en annan skånsk kustboplats, denna gång från äldre romersk järn
ålder, har det framhållits att mindre plattfiskar och småtorsk utgör en typisk 
bifångst vid sillfiske på grundbottnar (Pettersson 2002, s. 621). I en förläng
ning kan man anta att om enbart bifångsten förekommer i det osteologiska 
materialet bör detta innebära att man utnyttjat dessa arter i det egna hushål
let, medan kapitalarten, i detta fall sillen, sorterats ut för att säljas.

Allt sammantaget bör man betrakta fiskbenen från brunnen A100 som 
en god indikation på att boplatsens innevånare bedrivit ett kustnära fiske i 
Öresund. Att fångsten noga sorterats tyder på ett fiske inriktat på avsalu. 
Osäljbara arter eller fisk som inte ansetts uppfylla vissa minimikrav har 
rensats ut och använts i den lokala konsumtionen, medan resten - sannolikt 
då främst sillen - omhändertagits separat. Vilka konserveringsmetoder man 
då utnyttjat är svårt att uttala sig om, men såväl rökning som insaltning 
eller syrning är möjligt.

Vad vi inte kan uttala oss om är fiskets omfattning och den betydelse det 
haft för byns ekonomi som helhet. En viktig begränsning i detta avseende är 
givetvis att fiskbenen enbart härstammar från en gårdsplats, tillhörande ett 
avgränsat skede i byns 250-åriga historia. Vad fisket betytt för övriga hus
håll är därför utifrån fyndmaterialet svårt att uttala sig om. Inte heller finns 
i nuläget några svar på frågan huruvida fiskets roll lokalt har förändrats 
över ett längre tidsperspektiv.

Emellertid är det knappast fel att anta att fisket kan ha spelat en icke 
oväsentlig roll i den lokala ekonomin. Med förhållandevis små insatser har 
man kunnat utnyttja en viktig resurs i det närbelägna Öresund. I tidig med
eltid kom storskaligt sillfiske att bli av utomordentligt stor betydelse för
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hela regionen, inte minst genom uppkomsten av den årliga Skånemarknaden 
på Falsterbohalvön (se t.ex. Ersgård 1988). Att ett omfattande garnfiske, 
såväl i form av fasta fisken inne på Sundets grundbottnar som med drivgarn 
på djupare vatten, även skett långt tidigare är ett rimligt antagande. Just 
genom att ta olika ekologiska nischer i anspråk har kustbönder i alla tider 
förmått säkra sin utkomst enligt principen att sprida riskerna så mycket som 
möjligt.

EN TYPISK SYDVÄSTSKÅNSK BY 
FRÅN VENDEL/VIKINGATID?

Eftersom Bjärredsboplatsen efterhand kommit att betraktas som närmast 
normgivande för den skånska vendel- /vikingatida agrara bosättningen är 
det på sin plats att försöka se i vad mån så verkligen varit fallet. Vilka tyd
liga linjer kan urskiljas i boplatsens utvecklingshistoria och hur avviker de 
resultat som erhållits från vad som kunde förväntats? Är det verkligen en 
genomsnittlig, agrart baserad boplats vi ser då vi betraktar den forna by
tomten vid Bjärred? Är inte det kustnära läget på mindre lämplig odlings
mark istället en indikation på att vi här möter en specialiserad bosättning, 
vars ekonomiska bas funnits mer i boskapsskötsel än i åkerbruk och där jakt 
och fiske kunnat spela en stor roll för försörjningen?

Vad betyder så de omtalade gränsmarkeringarna i den nordöstra delen 
av bosättningen och varför har motsvarande indelningar inte kunnat spåras 
i andra undersökta delar av byn? Skiljer den materiella kulturen inom denna 
lokal, sådan som den framträder i fyndmaterialet, på något vis ut sig från 
andra samtida skånska boplatser? Var det anakronistiskt att uttrycka sig i 
termer som ”fattig” när denna lokal första gången jämfördes med traktens 
andra järnåldersbosättningar (se Kriig & Pettersson 1997)? Och-vad bety
der det faktum att någon enskild gårdsenhet med relativt sett högre status 
än övriga inte har kunnat identifieras inom de hittills utgrävda delarna av 
Bjärredsbosättningen? Skall man rent hypotetiskt förutsätta närvaron av en 
sådan gårdsanläggning och därför välja att placera den inom utschaktade 
eller fortfarande orörda ytor? Eller skall man på nästan lika lösa grunder 
anta att någon tydligt dominerande enhet inte funnits och därför inte heller 
kommer att kunna spåras i det arkeologiska materialet?



Fig. 19. Sammanställning av den undersökta 
järnäldersbebyggelsen på utgrävningsfälten 

1990, 1993 och 1999.

Fig. 19. A compilation of the information 
available about the Bjärred Late Iron Age 
settlement, obtained by the excavations of 
1990, 1993 and 1999.

C

B = brunn 
G = grophus

Fas 1 - Vendeltid: Två gårdslägen bestående av två 

långhus, fyra grophus och två brunnar.

Phase 1 - 8th century: Two separate farms, consisting 
of two longhouses, four pithouses and two wells.
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Fas 2 - Äldre vikingatid: Fyra går ds lägen bestående 

av sex långhus, fyra grophus, fyra eller fem brunnar 

samt ett system av gränsdiken i nordöstra delen av 

boplatsen.

Phase 2 - 9th century: Four separate farms, consisting 
of six longhouses, four pithouses, four or five wells 
and a system of boundaries in the form of ditches and 
fences in the north-eastern part of the site.

Fas 3 - 900-tal: Fyra gårdslägen bestående av tre lång

hus, fem grophus, tre brunnar och gränsdiken ut mot 

odlingsmarken.

Phase 3 - 10th century: Four separate farms, consis
ting of three longhouses, five pithouses, three wells 
and boundary ditches dividing the tofts from the arable.
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UPPKOMST
Den samlade bebyggelsens ursprung antas finnas i en glesare disponerad 
gårdsbebyggelse med ensamliggande enheter utspridda över ett större resurs
territorium längs kusten. Det är inte otänkbart att man redan i ett inledande 
skede samverkat på olika nivåer gårdarna emellan. Efterhand skedde så en 
sammanflyttning till ett centralt och relativt väldränerat läge, precis i skär
ningspunkten mellan senare tiders odlingsmark och utmark. Just bosättning
ens närhet till vatten förefaller att ha varit ett väsentligt kriterium vid valet 
av lokalisering. Dessutom har vattenbehovet även fortsatt varit stort att döma 
av alla brunnar som undersökts. Möjligen kan detta krav på att ha stora 
mängder vatten inom bekvämt räckhåll tas som en indikation på boskapens 
närvaro i byn, speciellt om djuren hållits i hägn under perioder eller rent av 
varit stallade.

PLATSKONTINUITET
Bjärredsboplatsen har haft en livslängd på 200-250 år, från vendeltidens 
slutskede in i vikingatidens senare del. Dess utveckling har kunnat uppdelas 
i tre distinkta bebyggelseskeden, vart och ett definierat genom att betydande 
omdisponeringar skett jämfört med föregående period. Bilden stämmer väl 
överens med såväl resultat från andra undersökta boplatser i regionen som 
med uppställda västdanska modeller för bebyggelsens förändringar under 
denna period. Det förefaller som om sex till sju generationers fastboende på 
samma plats har varit det normala, varefter byarna omlokaliserats inom 
sina resursterritorier (se Hvass 1988). För Bjärredsboplatsens vidkommande 
medger dateringen av bebyggelsens nedläggning ett visst tidsmässigt utrymme 
för en etablering på ytterligare ett boplatsläge, innan denna grupp av gårdar 
fixerats i en medeltida bytomt. Vanligtvis ligger dock en sådan senvikingatida 
bebyggelsefas i ett närmast tangerande läge intill den efterföljande medel
tida bytomten (jfr Svanberg & Söderberg 2000 för Löddeköpinge och Räf 
1996 för Fjelie).

GÅRDSANTAL
Arkeologiskt har totalt sex samtidiga, väl definierade gårdstun identifierats 
under det vikingatida skedet, motsvarande fas 2 och 3. En uppskattning av 
hela den till buds stående terrängformationen visar att som mest 8 till 10 
gårdsenheter kan ha rymts inom den av sandterrass, fosfatförhöjning och 
övrig mikrotopografi definierade maximala bebyggelseytan. Detta gör att
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Fig. 2 Oa och b. Rekonstruktion av bebyggelsens tomtin

delning i fas 2 (800-tal) och 3 (900-tal). Skala 1:5 000.

Fig. 20a and b. Reconstruction of tofts in the village in the 
9th century (a) and the 10th century (b). Scale 1:5 000.

Bjärredsboplatsen kommit att betraktats som en tämligen omfattande be
byggelse, jämfört med andra undersökta skånska samlade bosättningar från 
denna tid.

Man bör dock hålla i minnet att vi här behandlar en lokal där gynnsamma 
omständigheter gjort det möjligt att avgränsa och rekonstruera en bebyg
gelse i dess helhet. Detta trots att stora delar av den bebyggda arealen schak
tats bort utan undersökning i relativt sen tid (jfr. Lindskog 1967). Andra 
mindre partier inom den yta som definierats av förhöjda fosfatvärden ligger 
för närvarande otillgängliga för vidare undersökningar som trädgårds- eller
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parkmark. Idag återstår enbart en mindre, möjligen opåverkad yta i den nord
västra delen av boplatsen. Den är dock desto intressantare eftersom landsvä
gens äldre sträckning passerar diagonalt genom tomten. Här skulle det såle
des kunna finnas en möjlighet att belysa förhållandet mellan byplatsens väs
tra gränsområde och den gamla kustvägen. Inte minst väsentligt vore att 
kunna datera denna lokalt så betydelsefulla kommunikationsled.

GRÄNSLINJER, TOFTMARK OCH ARVSSKIFTEN?
Den företeelse som väckte mest uppmärksamhet i samband med den första 
större undersökningen i Bjärred 1993 var givetvis förekomsten av marke
rade gränslinjer som gjorde det möjligt att indela bebyggelsen i separata 
gårdsenheter. Förekomsten av urskiljbara gränslinjer inom yngre 
järnåldersbosättningar får än så länge sägas vara ett ytterst ovanligt feno
men i regionen. Trots den omfattning som exploateringsundersökningar fått 
på senare år, främst kring storstadsområdet Lund-Malmö och i samband 
med olika infrastruktuellt betingade linjeprojekt som motorvägs- och järn
vägsbyggen, är det fortfarande få - om ens några - skånska lokaler som i 
detta avseende kan jämföras med Bjärredsboplatsen. Tydliga gränser i form 
av rännsystem anses istället främst höra samman med byetableringsfasen i 
sen vikingatid/tidig medeltid (se t.ex. Schmidt Sabo 2001 för Kyrkheddinge; 
Kockum 2000 för Fosie; Pettersson 1996 för Önnerup). Detta förhållande 
utgör en väsentlig skillnad mellan östdanskt och västdanskt område, efter
som man med början i 1970-talet t.ex. på Jylland kunnat undersöka åtskil
liga bosättningar av byliknande karaktär med tydliga ägogränser marke
rade (Hvass 1988). Vad som vid en jämförelse skiljer ut Bjärredsbosättningen 
från dessa danska lokaler är att de tofter som redovisas av danska arkeolo
ger vanligtvis är regelbundna och har rätvinkligt utformade begränsningar. I 
by tomten vid Bjärred förefaller istället variationen ha varit norm i vikinga
tid, både vad det gäller form och toftstorlek.

Avsaknaden av jämförbara diken och hägnadslinjer inom 1999 års fält inne
bar en minst lika stor överraskning som själva fyndet av ägogränserna gjort 
sex år tidigare. Man kan med fog påstå att grundförutsättningarna för själva 
undersökningen kom att förändras, eftersom denna avsågs att till stor del in
riktas på studien av toftindelning och gårdsstrukturernas förändring över tid 
(jfr Pettersson 2001a, s. 8ff). Så vad representerade egentligen dessa diken och 
hägnader på Bjärredsboplatsen? Att förekomsten begränsats till enbart en del 
av bytomten är utan tvivel högst anmärkningsvärt. Dessutom var bebyggelsen 
i boplatsens nordöstra del märkligt förtätad, speciellt i jämförelse med de spa
tiösa tofter som verkar ha förekommit i den centrala och södra delen av byn.
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Bara gränsen mellan själva gardstunet och dess odlingsmark i öster var tyd
ligt utmärkt med en ränna inom 1999 års utgrävningsyta, och då dessutom 
enbart under fas 3. Några glesa stolprader i östra delen av fältet kan möjli
gen också tolkas som åkergränser, men i övrigt? Två möjliga förklaringar 
finns till avsaknaden av gränsdiken inom gård E. Dräneringsbehovet kan ha 
varit mindre här än på den något lägre liggande ytan i nordost. Gränserna 
har istället kunnat märkas ut med stängsel som efterlämnat svaga och där
för svåridentifierade spår. Inte minst skulle detta kunna gälla för de kraftigt 
störda ytorna i norra delen av fältet Bjärred 9:6, dvs. skiljezonen mellan 
gård E och D.

Alternativt skulle övergången, från en mindre vendeltida gård i fas 1 på 
1993 års fält till minst tre enheter inom samma yta i äldre vikingatid, kunna 
vara resultatet av ett arvskifte där en från början stor toft kommit att splitt
ras upp på flera mindre, men självständiga enheter. Några likartade struktu
rella förändringar har inte noterats på övriga undersökta delytor. Här har 
bebyggelsen visserligen förflyttas mindre sträckor inom den enskilda gårds- 
platsen, men såväl husantalet som toftens yta förblev i stort sett oförändrade 
från etablering till övergivande.

Ytterligare en möjlighet är att de undersökta delarna av boplatsen repre
senterar gårdsenheter med olika status inom byn. Det äldsta skedet av gård 
E, med sin stora byggnad hus 3/99, skulle kunna representera en enhet som 
inte behövt delas upp när trångboddhet och markbrist senare gör sig gäl
lande i andra delar av bytomten. Om så skulle vara fallet, har dock inte 
statusskillnader inom boplatsen manifesterats genom några mer påtagliga 
skillnader i byggnadsbeståndets storlek i därpå följande skeden. Långhusen 
under fas 2 och 3 förefaller nämligen att ha varit fullt jämförbara, såväl till 
storlek som till utformning, inom båda de intensivundersökta delytorna.

I själva verket var det inom den nordöstra delen av byn som mer komplexa 
gårdsstrukturer förekom. Här undersöktes de vinkelställda långhusen G/93 
och L/93 som tillsammans utgjorde gårdsläge A, liksom de parallellt place
rade byggnaderna F/93 och 1/93, dvs. gårdsläge C. Förekomsten av två 
treskeppiga långhus inom samma tomt, under samma bebyggelseskede, inne
bär grovt räknat en fördubbling av den tillgängliga golvyta som gårdens 
invånare haft till sitt förfogande.

Ser man till hur dikessystemen i den nordöstra delen av området utfor
mats, förefaller det som om den dränerande funktionen varit det primära 
skälet till att gräva diken. Dessutom ger det diagonala gränsdiket A26/93 
(orienterat i nordväst-sydost) i fas 2 ett klart sekundärt intryck, jämfört 
med den centrala gårdens huvudbyggnad hus G/93. Detta dike upphörde näm
ligen mot hus G/93’s nordvägg, medan det nord-sydliga gränsdiket A990/93
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slöt misstänkt väl an till samma byggnads östra gavelparti (se fig. 17). Ar
rangemanget förefaller att ha anpassats till en situation där tillvaron i hus 
G/93 blivit ohållbart blöt. Hade man inte flyttat gårdsplatsen tillräckligt 
långt upp på sandplatån i skiftet mellan fas 1 och 2? I så fall är det högst 
anmärkningsvärt att det stora långhuset i nästa skede, hus D/93, lagts på 
exakt samma utsatta plats som sin föregångare.

Det har varit möjligt att i detta sammanhang följa en kronologiskt ur
skiljbar utveckling inom en och samma gårdsenhet (se fig. 19). Gården, som 
ända från bebyggelsens etablering var belägen inom boplatsens nordöstra 
del, fick en annan historia än granngården E i sydväst. Det vendeltida gårds- 
läget bestod av hus A-B-J(-K)/93, vilka delvis var belägna inom den toft där 
hus G/93 och L/93 bildade en L-formad gårdsplats i nästa fas. Vid den därpå 
följande utskiftningen av bebyggelsen är kontinuiteten klarlagd, eftersom 
hus G/93 då ersattes av det större hus D/93 på exakt samma plats. Om 
denna utvecklingskedja förefaller logisk och hållbar, återstår frågan var de 
övriga två gårdar, gård B och C, som identifierades på 1993 års fält haft sitt 
ursprung? Två möjliga tolkningar finns idag, då vi har utvecklingen inom 
den intakta toften till gård E att jämföra med. Ursprungligen antogs att den 
förtätade bebyggelsestruktur som möter i fas 2 var ett resultat av en samman- 
flyttning in till en nyetablerad bosättning, en omändring från ett landskap 
med ensamliggande gårdar till ett fåtal byliknande platser (Kriig & Petters
son 1997, s. 169). Det är givetvis fullt möjligt att så verkligen har skett, men 
då inställer sig frågan varför denna inflyttning enbart påverkat byns norra 
del, medan gård E’s stora toft fått kvarligga odelad. I så fall har en omda
ning skett som tydligt visar den södra gårdens särställning i byn. Gård A 
däremot har fått dela med sig av sin toftmark till de inflyttande.

Den andra förklaringsmodellen bygger på att uppdelningen av den stora 
vendeltida toften till gård A helt och hållet haft interna orsaker som inte 
påverkat gård E överhuvudtaget. Att en gård till synes plötsligt delats upp i 
tre rätt likvärdiga enheter skulle kunna vara resultatet av ett arvsskifte. I ett 
sådant sammanhang är det betydelsefullt att hus G/93, huvudbyggnaden i 
gård A, ger tydligt intryck av att ha funnits på platsen innan gräns- eller 
dräneringsdikena A26/93 och A990/93 grävdes. Likaså är det viktigt att 
ingen bebyggelse äldre än hus H/93 verkar finnas inom gårdsläge B, och att 
denna toft verkar klart sekundär i förhållande till gård A. Ytterligare ett 
argument utgörs av gränslinjernas oregelbundenhet och de varierade 
utformningar - diken, rännor, flätverksgärden eller palissadverk - som dessa 
avgränsningar försetts med. Hela indelningen ger intryck av att ha utgått 
från att hus G/93 redan låg på platsen, varefter man strävat efter att på 
bästa möjliga sätt anpassa uppdelningen utifrån detta faktum. Möjligen kan
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den förändring som sker i och med övergången till fas 3 kopplas till en åter- 
samling av den ursprungliga gården. Detta skulle förutsätta att bebyggelsen 
inom det västra gårdsläget, gård C, lagts ner och att tofterna lagts samman 
på nytt. Tolkningen är utan tvekan lockande, men det kan inte heller uteslu
tas att denna enhet bara flyttats något längre västerut och att dess läm
ningar på så sätt kommit att hamna utanför 1993 års undersökningsyta. 
Inte heller en förflyttning söderut kan uteslutas. Gård C från fas 2 och gård 
D från fas 3 skulle i så fall kunna utgöra olika versioner av samma gårdstun.

ÖVERGIVAN DET
Någon gång i andra hälften av 900-talet förefaller byn vid Bjärred att ha 
övergivits, vilket i detta fall verkar ha skett genom en fredlig frånflyttning. 
Dateringen har bland annat baserats på den totala avsaknaden av östersjö- 
keramik, Sellings All-gods, en fyndkategori som annars är mycket frekvent 
förekommande i agrara kontexter från tiden runt millennieskiftet AD 1000. 
Långhusens stommar har sannolikt monterats ner och brukbart virke forslats 
bort, varefter kvarliggande rester eldats upp. Att så skett antyddes av det 
omfattande brandlager som undersöktes i nära anslutning till hus D/93. 
Lagret, som frånsett träkol, sot och stora mängder bränd lera inte innehöll 
några andra fyndkategorier, slöt an mot byggnadens norra sida men täckte 
inte över någon del av huset.

Vad skedde då efter att bytomten lagts öde; var bosatte sig befolkningen 
och vilka nya marker togs i bruk? Skall man hypotetiskt anta att bosättning
ens omlokalisering följt det mönster av förhållandevis korta omflyttningar 
som påvisats på andra håll i Sydskandinavien (se t.ex. Hvass 1984), borde 
en efterföljande bebyggelse ha uppförts i det nära grannskapet. Å andra 
sidan har ett omfattande övergivande av kustlokaliserade boplatser i Skåne 
konstaterats under just detta skede (se Callmer 1986, s. 200), ett mönster 
där även lokalen vid Bjärred kan sägas passa in. Frågan är alltså om man 
inte skall söka gårdsenheternas fortsatta historia i nära anslutning till någon 
av traktens medeltida by tomter?

Avståndet in till stråket med medeltida landsbyar, här närmast represen
terat av Flädie, uppgår till 2-3 km. Vanligtvis har boplatser från sen vi
kingatid legat betydligt närmare sina medeltida efterföljare. Man kan t.ex. 
jämföra med de närbelägna medeltidsbyarna Fjelie och Önnerup, där en 
äldre bebyggelse funnits väster om den reglerade bytomten. I det förstnämnda 
fallet uppgick avståndet till cirka 500 meter (Räf 1996) i det senare antagligen 
till omkring 700 meter (Pettersson 1996). Vid Bjärredsboplatsen finns ingen 
sådan given efterföljare till det vendeb/vikingatida boplatsläget. Möjligen
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kan vissa fakta tala för en flyttning in till kyrkbyn Flädie, inom vars socken
territorium den äldre boplatsen varit belägen. Denna by beskrivs av Dahl 
som '"ett något oregelbundet bolskifte bestående av ett tiotal bol. ...Tofterna 
voro små'” (Dahl 1942, s. 75). När vi rekonstruerat Bjärredsbosättningen 
och det antal gårdar som har kunnat rymmas inom bytomten har åtta till tio 
enheter förefallit vara en rimlig uppskattning. Storleken stämmer alltså mel
lan dessa båda bosättningar, men likväl förefaller det fysiska avståndet väl 
stort. Dessutom antas den vendel-Zvikingatida bosättningen ha haft sina 
huvudsakliga kontaktvägar orienterade nord-sydligt, längs Öresundskusten 
och inte mot inlandet där de innanförliggande våtmarkerna försvårade sam
färdseln. Kanske skall man istället överväga en förflyttning 3-4 kilometer 
norrut, mot Borgeby och Löddeköpinge? Området intill vadstället över Lödde 
å var vid denna tidpunkt inne i en expansiv utveckling där bland annat 
centralmaktens och kyrkans intressen tydligt sammanföll. Med en ringborg 
anlagd söder om ån och en stavkyrka försedd med en stor kyrkogård i byn 
på norra åstranden, var överhetens närvaro gjord tydlig nog. Undersökningar 
i den östra utkanten av Löddeköpinges medeltida bytomt har också visat på 
en rask expansion av bebyggelsen med början strax efter 900-talets mitt 
(Svanberg och Söderberg 2000, s. 314). Var det alltså här de familjer som 
flyttade bort från Bjärredstrakten vid mitten av 900-talet hamnade?

FYND
Det samlade fyndmaterialet från de grävningar som företagits på Bjärreds- 
boplatsen under loppet av 33 år kan generellt karaktäriseras som mycket 
begränsat och av skäligen enkel utformning. Vid en jämförelse mellan alla 
undersökta delytor framstod samtliga som i fyndhänseende helt likvärdiga. 
Grophusen har genomgående utgjort den mest fyndrika anläggningstypen. 
Intressant är att det i minst ett fall, ”hus 3” vid 1966 års grävning (Lindskog 
1967), har undersökts ett grophus som sannolikt förstörts genom vådeld. 
Branden hade dock inte påverkat fyndsammansättningen i någon nämnvärd 
grad. Något fler föremål påträffades i raserings- och fyllningsmassor, men 
de tillhörde undantagslöst de fyndkategorier som kunde förväntas.

Utifrån de fyndmaterial som härrör från olika undersökningar inom 
Bjärredsboplatsen torde det vara svårt att hävda att det förekommit några 
påtagliga skillnader i materiell status, vare sig mellan olika delområden inom 
boplatsen eller mellan enskilda gårdsenheter. Tvärtom gör fyndmaterialet 
även i detta hänseende ett påfallande likvärdigt intryck. Möjligen kan det 
förfalla något rikhaltigare inom den yta som undersöktes 1966, men här 
fanns bevarade golvlager i flera grophus vilket påverkat bilden.

70



Fig. 21. Fragment av träskålar. Fynd från brun

nen A24 vid 1993 års undersökning.

Fig. 21. Fragmentary wooden bowls. Found 
in the well A24 during the excavation of 1993.
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Att boplatser från denna del av yngre järnålder ofta betraktas som fynd
fattiga är dock ett välkänt faktum. Dateringar till vendeltid och äldre vi
kingatid har tidigare främst baserats på hustypologier och 14C-analyser, medan 
de sparsamma fyndmaterialen ansetts vara till mindre nytta i daterings- 
hänseende. Det var därför vår förhoppning att ingående tekniska och funk
tionella analyser av Bjärredsboplatsens keramik skulle kunna bidra till en 
förändring i detta avseende. Här fanns nu ett välavgränsat keramikmaterial, 
utan vare sig äldre eller yngre inblandning och en studie av gods- och kärl
typernas fördelning borde kunna ge viktiga upplysningar om AIV-keramik- 
ens dateringspotential. Intressant var också det stora inslaget av hängkärl 
(Sellings AIV:3a2-typ), som framför allt härrörde från grophus. Tyvärr visade 
det sig vara mycket svårt att särskilja vendel- och vikingatida keramik även 
under de närmast idealiska förhållanden som gällt för Bjärredsmaterialet (se 
vidare Brorsson, nedan i denna artikel).

I gengäld har de fynd av svarvade kärl av alträ, som gjordes djupt ner i 
den stora vikingatida brunnen A24 /93 visat att fullgoda alternativ till pe
riodens förhållandevis enkla keramikkärl funnits att tillgå. Intressant är att 
dessa träkärl väl slöt an mot den keramiska traditionen, såväl till mynning
arnas utformning som till själva kärlformen, och närmast har motsvarat 
Sellings AIV:3al-typ. Även ett fragment av ett täljstenskärl, dvs. en import 
från västskandinaviskt område, visar att andra material än keramik funnits 
tillgängliga och som i detta fall kunnat utnyttjas till kokkärl.

Från boplatsen härstammar ett fåtal järnföremål. I gruppen ingår visser
ligen knivar, men merparten utgörs av småting som nitar, nitbrickor, spik, en 
hasp, tenar och liknande. Som en indikation på textilt hantverk förekom 
några sländtrissor i bergart, medan däremot vävtyngdsfragmenten var oväntat 
fåtaliga i de undersökta grophusen.

Gruppen ”smycken och dräkttillbehör” representeras trots de omfattande 
undersökningar som har företagits endast av två föremål, dels en ytterst 
fragmentarisk näbbfibula av vendeltida typ som påträffades i anslutning till 
grophuset A1060/99, dels av ett fragment från en bergkristallpärla hittad i 
grophuset A1938/99 strax intill. Båda grophusen var belägna inom toften 
till gård E, men har tolkats tillhöra skilda faser. Al938/99 ingick, tillsam
mans med hus 3/99 i det inledande vendeltida skedet, medan A1060/99 sam
existerat med hus 2/99 under den äldre delen av vikingatiden.

Stenmaterialet utgörs av ett antal brynen, varav merparten tillverkats av 
skiffer, samt av en kvarnsten; en underliggare till en vridkvarn funnen i brun
nen A3766/99. Bearbetad flinta utgjorde en förhållandevis talrik fyndkategori 
på samtliga undersökta delytor. Generellt kan flintmaterialet karaktäriseras 
som enkelt utförda föremål, vanligen avslag försedda med en kortare retusch.



Fig. 22. Förarbete till islägg. Fynd i den vi- 

kingatida brunnen A3766 från 1999 års un

dersökning.

Fig. 22. A skate made of bone. Found in the 
Viking Age well A3766 during the excavation 
of 1999.

0 5 cm

All flinta som samlats in under grävningarna 1993 och 1999 har blivit före
mål för en översiktlig okulär genomgång. Materialet har nästan uteslutande 
bedömts vara av en allmän järnålderskaraktär (muntlig uppgift, Bo Knarr- 
ström RAÄ UV Syd).

Av övriga, lite mer udda föremålstyper förtjänar en spelbricka av ben 
eller horn att omtalas, funnen 1966 i ett av grophusen, liksom ett förarbete 
till en islägg från den vikingatida brunnen A3766/99. I den sistnämnda an
läggningen påträffades även några bearbetade trädetaljer med borrade hål i 
fyllningen under grundvattennivån. Det kan röra sig om byggnadsdetaljer, 
men till vilken användning har inte kunnat avgöras.

Djurbensmaterialet från undersökningarna 1993 och 1999är av begrän
sad omfattning och härrör nästan uteslutande från brunnsfyllning under 
grundvattennivån. Övriga anläggningar och lager karaktäriserades av då
liga bevaringsförhållanden för organiskt material. Detta får ses som ett di
rekt resultat av vattengenomströmningen i det tunna sandskikt som överlagrar 
moränleran. Sanden bildar närmast ett transportskikt för vatten, eftersom 
vattnet förr rinner undan i ett genomsläppligt material än tränger ner i den 
fasta leran. I tillägg till det osteologiska materialet finns också ett omfat
tande, men hittills outnyttjat provmaterial för paleobotaniska och 
paleoentomologiska analyser.
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DEN VENDEL- OCH 
VIKINGATIDA KERAMIKEN

Bjärredsboplatsen med sitt välavgränsade 
material i både tid och rum är förmodli
gen en av de viktigaste boplatserna i Skåne 

från vendel- och vikingatid. Detta påstående kan tyckas vara något överdri
vet men ur ett keramiskt hänseende är platsen näst intill unik. Inom området 
har bl.a. ett flertal grophus och brunnar undersökts vilket genererat 9,3 kg 
keramik fördelat på 1068 skärvor (Lindskog 1967; Kriig & Pettersson 1997; 
Becker 2001; Pettersson 2001a). Det som gör materialet så intressant är den 
totala avsaknaden av främmande keramik, som exempelvis skärvor med 
vågband eller andra ovanliga detaljer. Kärlformerna är mycket homogena 
inom boplatsen.

Det är viktigt att påpeka att Bjärredsboplatsen ligger i ett område som 
under yngre järnålder var föremål för omfattande bebyggelseexpansioner. 
Avståndet till rikare boplatser och marknadsplatser som t.ex. Löddeköpinge, 
Dagstorp eller Karstorp var inte långt. På Karstorpsboplatsen har t.ex. skan
dinaviska skärvor med vågband påträffats (Ambrosiani & Magnussonl972). 
Vågbandet förknippas främst med den slaviska keramiktraditionen. På 
marknadsplatsen i Löddeköpinge finns ett flertal indikationer på importe
rade kärlformer och dekorer, men även på eventuella importerade kärl (Brors
son 2000). Avsaknaden av främmande material på Bjärredsboplatsen har 
bl.a. medfört att platsen tolkats som ”en fattig granne” till Löddeköpinge. 
En granne som huvudsakligen levt av boskapsskötsel och som sannolikt av
yttrat sitt överskott på marknadsplatsen i Löddeköpinge (Kriig & Pettersson 
1997, s. 168f).

Man kan konstatera att mycket lite har gjorts inom svensk arkeologi på 
den inhemska keramiken från yngre järnålder. Fortfarande är det Dagmar 
Sellings verk över huvudsakligen Birka-keramiken som tillämpas (Selling 
1955). Selling benämnde den inhemska keramiken AIV och indelade denna 
i olika undergrupper, baserat på kärl- och mynningsformer (a.a., abb. 1). 
Problemet med att använda sig av Sellings terminologi är att den huvudsak
ligen bygger på keramik från Birka-gravarna och i keramikgruppen finns 
sannolikt flera kärltyper av östligt ursprung, som exempelvis från nuvarande 
Lettland och Ryssland. De kärltyper som anses vara tydligt skandinaviska 
är Sellings AIV:3al och AIV:3a2, dvs. kärl med inåtböjd avsmalnande myn
ning och hängkärl.

av Torbjörn Brorsson
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Fig. 23. Schema som använts för indelningen av de olika 

mynningstyperna från Bjärred (efter Kempke 1981).

Fig. 23. Classification of Viking Age rim sherds used in the 
analyses of vessels from the Bjärred site (Kempke 1981).

Ett betydande problem är även att keramiken är svårdaterad. Selling date
rade flera inhemska kärltyper inom intervallet 800-1100 e. Kr. (a.a., abb. 
63). Vid bearbetningen av Löddeköpingekeramiken och andra samtida mate
rial från västra Skåne har det däremot uppmärksammats att AIV-keramiken 
i regionen bör dateras inom intervallet 700-1050 e. Kr. (Brorsson 2000, s. 
208 f). En av de viktigare frågeställningarna rörande Bjärredskeramiken är 
att undersöka om det är möjligt att datera keramiken med större noggrann
het än att blott konstatera att den är vendel- eller vikingatida. Därför har 
samtliga mynningsskärvor finregistrerats avseende form och gods. Vid form
registreringen har ett system avsett för slavisk keramik, som är baserat på 
57 olika mynningsformer, använts (Kempke 1981). Trots att de slaviska och 
skandinaviska keramiktraditionerna var olikartade har systemet varit mycket
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användbart. För att inte skapa förvirring har samma koder använts som på 
den slaviska keramiken. Bjärredskeramiken utgörs av 92 mynningsskärvor 
från undersökningar utförda 1966, 1993 och 1999, samt 2000 (ang. den 
senare, RAÄ 8, se Becker 2001).

KÄRL- OCH MYN N I NGSFORM ER
Keramiken från Bjärred kan grovt indelas i två grupper, en grupp bestående 
av kärl med inåtböjda mynningar som dominerar och en mindre grupp be
stående av kärl med utåtböjda mynningar. Gemensamt för båda grupperna 
är att kärlen var oornerade och hade flat botten.

Skärvor med inåtböjd mynning utgör cirka tre fjärdedelar av det totala 
materialet inom respektive undersökningsyta. Denna mynningstyp kan vi
dare indelas i t.ex. rundade mynningskanter (typ 35) eller tydligt markerade 
kanter (typ 36 & 37). Den typ som är vanligast är typ 35 med en rundad 
avsmalnande kant. Denna kärltyp har typologiserats av Selling, som valde 
att benämna typen för AIV:3al, med en datering från 800 till 1200 e. Kr. 
(Selling 1955, abb. 63). Huvuddelen av kärlen med inåtböjd och rundad 
kant har sannolikt fungerat som kokkärl, men mynningstypen finns även 
representerad bland miniatyrkärl och hängkärl.

Så när som på en skärva från undersökningen inom RAÄ 8 utgörs reste
rande material av kärl med utåtböjda mynningar. Från undersökningarna 
inom Bjärred 9:5 och 9:6 är det enbart typ 22 som finns representerad, medan 
det från undersökningen på RAÄ 8 finns ytterligare två typer represente
rade. Dessa är typerna 20 och 23. På samma yta har även den enda skärvan 
med rak mynningskant (typ 30) påträffats.

Av de sammanlagt 92 mynningsskärvorna kommer 6 från hängkärl och 
3 från miniatyrkärl. Hängkärlen har benämnts AIV:3a2 av Selling, vilket 
understryker likheterna med kärlen med inåtböjd avsmalnande mynning, 
AIV:3al. I och med att hängkärlet hängdes fick inte elden direkt kontakt 
med kärlväggen, vilket var förträffligt vid kokning under en längre tid. På 
den närliggande vikingatida Karstorpsboplatsen har en järnhank som san
nolikt fungerat som upphängningsanordning åt hängkärl påträffats. Miniatyr
kärlen har tidigare tolkats härröra från huvudsakligen övergången mellan 
vendel- och vikingatid (Brorsson 2000, s. 197). De kärl som påträffats i 
Bjärred har samtliga inåtböjda mynningar. Ett av miniatyrkärlen som på
träffats inom Bjärred 9:6 har ornerats med knoppar. Detta är en vanlig 
orneringsdetalj på kärltypen. Miniatyrkärlens funktion har tolkats som 
dryckesbägare (Hulthén 1978, s. 109). Både hängkärl och miniatyrkärl fö
rekommer relativt frekvent i skånska material från vendel- och vikingatid.
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Fig. 24. Karaktäristiskt vendel- ock vikingatida kärl av Sellings typ AIV-.3al,(tunnslip 3). 

Kärltypen utgör cirka 75% av materialet från Bjärredsboplatsen. Detta kärl påträffades 

i ett grophus 1993.

Fig. 24. Characteristic vessel from the Vendel-Viking Age, Selling type AVI:3al (thin 
section 1). Pots of this kind constitute about 75% of the rim sherds from the Bjärred site. 
This vessel was found in a pithouse in 1993.



Fig. 25. Kärl med svagt utåtböjd mynning 

(tunnslip 1). En fjärdedel av keramiken från 

B järr ed har denna mynningstyp.

Fig. 25. Vessel with rim bent slightly outwards 
(thin section 1). Pots with this kind of rim cons
titute about 25% of the rim sherds from the 
Bjärred site.

Fig. 26. Vendel- / vikingatida bängkärl, Selling typ AVI:3a2, (tunnslip 5), 

funnet vid undersökningen av en vendeltida brunn 1999.

Fig. 26. Vendel-Viking Age hanging bowl, Selling type AVI:3a2, (thin sec
tion 5) found in the excavation of an 8th century well in 1999.

78



Fig. 27. Handtag av smidesjärn, funnet i Karstorp 1969. Sannolikt avsett 

för ett bängkärl av keramik eller täljsten (efter Ambrosiani & Magnusson 

1972).

Fig. 27. Handle made of wrought iron, found in Karstorp in 1969. Pro
bably meant to be used together with a hanging bowl made of black eart
henware or soapstone (Ambrosiani & Magnusson 1972).

0 5 cm

Fig. 28. Miniatyrkärl med knoppar 

(tunnslip 4).

Fig. 28. Miniature vessel, decorated 
with knobs (thin section 4).

KÄRLGODS
Det dominerande kärlgodset utgörs av leror som magrats med krossad berg
art. Magringen består normalt av korn med fraktioner mellan 2 och 6 mm. 
Det finns endast ett fåtal kärl som avviker från detta mönster och dessa är 
istället naturligt magrade, vilket innebär att ingen magring har tillsatts. 
Analyser, i form av mikroskopering av keramiska tunnslip, visar även på att 
det grovmagrade godset dominerar på Bjärredsboplatsen. Ett bängkärl, slip 
5, är däremot naturligt magrat, vilket tyder på att det haft en annan funk
tion än de övriga analyserade skärvorna. En möjlig tanke är att det skulle 
tåla värme under en längre tid utan att spricka. Det troliga är att samtliga 
analyserade kärl är lokalt framställda.

79



Skärvidentifiering Lera Magring Noteringar

sk
är

vn
r.

& fy
nd

nr
.

An
l.n

r.

1

gr
ov

 / m
el

la
n 

/ fi
n

sa
nd

jä
rn

ox
id

jä
rn

ox
ih

yd
ro

xi
d

gl
im

m
er

m
al

m

ka
lc

iu
m

ka
rb

on
at

di
at

om
ée

r

vä
xt

m
at

er
ia

l

ac
ce

ss
or

is
ka

 m
in

er
al

na
tu

rli
g

kr
os

sa
d g

ra
ni

t

sa
nd

m
ag

rin
gs

an
de

l [%
]

st
ör

st
a  

ko
rn

st
or

le
k [

m
m

]

1 AIV - ut 28 24 s t X + X * - E.O. X 17 5,5

2 AIV - in 64 62 s f X + X * - E.O. Augit X 24 4,0

3 AIV - in 82 100 s f X + X * - E.O. X 19 2,5

4 AIV - knopp 169 301 s f X + X * - E.O. X 15 3,0 Knopp;
samma lera
som kärl

5 AIV Hängkärl 226 450 0 g X * X + * E.O. X 3,5

Resultat av mikroskopering av keramiska tunnslip från Bjärred 9:5. Symboler: * = normal andel, 

- = sparsam andel, + = hög andel, x = förekomst, E.o. = ej observerad.

Result of microscopic analyses of pottery from Bjärred 9:5. Symbols: * = occurrence, - = sparse, 
+ = abundant, x = observed, e.o. = not observed.

RESU LTAT
De olika mynningstyperna som påträffats på Bjärredsboplatsen visar på att 
det är förenat med stora svårigheter att separera vendeltida keramik från 
vikingatida. I flera grophus och brunnar förekommer t.ex. de dominerande 
mynningstyperna 22, 35 och 37 tillsammans. Proportionerna varierar nå
got, men det går inte att dra några vidare slutsatser kring detta faktum. 
Materialet visar på att kärl med inåtböjd mynning dominerat från 700-talet 
genom hela 900-talet och att kärl med utåtböjd mynning varit i tydlig mino
ritet. Hängkärlen verkar också ha förekommit under hela perioden. Vad 
beträffar dateringen av miniatyrkärlen är den också osäker. Det finns ingen
ting i B)ärredskeramiken som motsätter en datering kring övergången mel
lan vendel- och vikingatid. På boplatsen inom RAÄ 8 förekommer dock en 
någon större variation av mynningstyper vilket skulle kunna betyda att denna 
bosättning är något yngre än den på Bjärred 9:5 och 9:6. En annan tolkning 
skulle kunna vara att bebyggelsen haft en annan funktion.
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Ytterligare en aspekt för att belysa likheter och skillnader mellan de olika 
ytorna är fragmenteringen, dvs. storleken på de skärvor som påträffats. Detta 
kan t.ex. påvisa nyttjandegraden av keramiken vilket skulle kunna vara eko
nomiskt betingat. Man kan konstatera att likheterna mellan de fyra ytorna 
är betydande. Minst skärvor har påträffats på undersökningen från 1993 
där skärvornas medelvikt var 7,9 g/skärva. De största skärvorna framkom 
vid 1966 års grävning och där uppgick skärvornas medelvikt till 9,7 g/skärva. 
Man kan därmed konstatera att deponeringen verkar ha varit likartad inom 
hela Bjärredsboplatsen.

SLUTSATS
På en förhistorisk boplats där man ofta inte kan få hjälp av några stratigrafi- 
ska lager blir de detaljerade studierna av olika fyndmaterial mycket viktiga. 
Genomgången av keramiken från Bjärredsboplatsen har tyvärr visat att det 
är förenat med stora svårigheter att skilja den vikingatida keramiken från 
den vendeltida. En välavgränsad stratigrafisk sekvens hade varit önskvärd.
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DE NÄRA PARALLELLERNA
Efter att så länge närsynt ha fördjupat 
sig i bytomten vid Bjärred med dess spe
ciella särdrag och problem, kan det nu 

vara dags att blicka ut och se vad som finns av samtida, arkeologiskt under
sökta boplatser i området. Kustregionens äldre bosättningar har av olika 
skäl blivit föremål för ett högst varierande exploateringstryck. Vissa platser 
med goda kommunikationer som Lomma, Bjärred och Löddeköpinge har 
under de sista årtiondena utsatts för mycket omfattande bostadsbyggnation, 
medan andra platser närmast sover en ostörd törnrosasömn. I många fall 
stammar vår kunskap om en plats förhistoria från de olika linjeprojekt som 
utförts i regionen. Mest omfattande av dessa var utan tvekan undersökning
arna inför byggandet av Sydgasledningen 1983-1984 (se Räf, red. 1996), 
men även nya vägdragningar för huvudvägar och kringfartsleder har bidra
git med väsentlig ny information (se t.ex. Becker 2001).

Annat var det tidigare. När lertäkter togs upp lite överallt för tegel
industrins omättliga behov under slutet av 1800-talet in i första hälften av 
1900-talet, försvann sannolikt alla lämningar efter det tidiga Lomma. När 
motorvägen E6 drogs genom landskapet mellan kustlinjen och medeltids- 
byarna på 1960-talet, var de arkeologiska insatserna ytterst begränsade. I 
det följande tas fyra möjliga paralleller till Bjärredsboplatsen upp. En av 
dessa, Löddeköpinge, har varit föremål för intensiva undersökningar under 
en lång följd av år och utgör i dag ett välkänt namn för alla som intresserar 
sig för yngre järnålder i Skåne. En annan lokal, Karstorp, blev tidigt platsen 
för en omfattande undersökning som borde gjort även detta namn välbe
kant, men så kan knappast sägas ha skett. Ytterligare en plats, Fjelie, passe
rades av Sydgas 1983, medan den sista, Önnerup, enbart har ett bebyggelse- 
indikerande namn från en 1700-tals uppteckning att erbjuda.

av Claes B Pettersson

LÖDDEKÖPINGE
Löddeköpinges bebyggelsehistoria löper i många avseenden parallellt med 
Bjärredsbosättningens. På bägge platserna startade också utgrävningar un
der 1960-talet, arbeten som i etapper vidarefördes in i 1990-talet. Då skedde 
stora ytavtäckningar, vilkas resultat i mångt och mycket förändrat bilden av 
området och dess utveckling.

Föregångna av en spridd gårdsbebyggelse av tämligen ordinärt, agrart base
rat snitt utvecklades längs den norra strandbrinken av Lödde å två väsenskilda
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bosättningar under 700-talet. Den väs
tra som var belägen vid dagens Vik- 
högsvägen, uppvisar klara indikationer 
på ett säsongsmässigt utnyttjande, nå
got som gjorde att lokalen i ett tidigt 
skede av undersökningarna kom att 
klassificeras som en ”handelsplats”
(Ohlsson 1976). Ett stycke längre upp 
efter åns lopp, på platsen för den med
eltida bytomten, uppkom vid samma 
tid en mer permanent utformad gårds
bebyggelse som efterhand kom att ta 
mycket stora ytor i anspråk. Dess sär
drag var framför allt att ett stort antal 
grophus förekom i anslutning till gård- 
stofterna, ett förhållande som kan jäm
föras med den gårdsstruktur vi mött på 
Bjärredsboplatsen, där ett till två grop
hus per gårdsplats tycks ha varit nor
men. Detta förhållande skall kanske 
sättas i samband med en utökad pro
duktion av bruksting i Löddeköpinge, 
en verksamhet föranledd av att utbytes- 
relationer på olika nivåer koncentrerats 
till området. Att detta skett på en blyg
sammare basis än vad som först antogs, 
visas av frånvaron av specialiserat hant
verk i bosättningarna. Snarare har då 
utbytet gällt just bruksföremål och pro
dukter från lokalt jord- och skogsbruk 
(Svanberg & Söderberg 2000, s. 312).

Från mitten av 900-talet skedde så stora förändringar i området vid Lödde 
ås utlopp. Bebyggelsen inom byområdet i Löddeköpinge ökade i omfattning, 
samtidigt som nya makthavare i form av kyrka och kungamakt manifesterat 
sin närvaro på båda sidor av ån, dels genom anläggandet av en kyrka med 
tillhörande stor begravningsplats, dels genom uppförandet av en ringborg vid 
Borgeby. Förändringen tolkas som att platsen övergått från att huvudsakligen 
ha utgjort ”en port till och från omvärlden” för traktens befolkning till att 
fungera som ett brohuvud för uppbyggnaden av nya, utifrån kommande

Fig. 29. Likartade långhus från Lödde

köpinge 90:1 (hus 11) och Bjärred (hus 

F/93). (Efter Svanberg & Söderberg 

2000).

Fig. 29. Similiar house plans from the 
Löddeköpinge 90:1-site (house 11) and 
Bjärred (house F/93) (Svanberg St Sö
derberg 2000).
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Undersökt grophus 

Ej undersökt möjligt grophus 

• Härd \ l 30 m 
J

Fig. 30. Den centrala, anläggningstätaste delen av den vidsträckta undersökningsytan i Karstorp, 

utgrävd 1968-1969. Koncentrationerna av grophus utvisar läget för minst tre sannolika gårds- 

platser liknande dem i det närbelägna Bjärred. Boplatsen existerade från 700-talet in i 900-tal.

Fig. 30. The central part of the vast Karstorp site, excavated in 1968-1969. Concentrations of 
pithouses show the sites of at least three probable farms. The settlement existed from the 8th to 
the 10th century.
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maktstrukturer (Svanberg &c Söderberg 2000: 314). Man bör notera att denna 
omställningsprocess tar sin början vid samma tidpunkt som Bjärredsbosätt- 
ningen avvecklas och försvinner!

Med så nära beröringsytor i tid och rum är det föga förvånande att det 
finns avsevärda likheter mellan de vendelVvikingatida bebyggelserna i Lödde- 
köpinge och Bjärred. Beträffande byggnadsskicket finns exempel på att en
skilda huskonstruktioner på dessa båda lokaler närmast utgjort varandras 
paralleller med avseende på såväl planform som storlek (se t.ex. Svanberg & 
Söderberg 2000, s. 72, fig.ll). Dessutom förekom rännor i viss omfattning 
även inom de tofter i Löddeköpinge som undersöktes vid början av 1990- 
talet (Svanberg & Söderberg 2000, s. 44). Egentligen är dessa överensstäm
melser inget att förvånas över. Boplatserna låg på ringa avstånd från varann 
och hade båda en i grunden agrar bas, eventuell specialisering till trots. Så
väl byggnadstraditionernas tekniska aspekter, som tillgången på bra bygg
nadsmaterial och idéer om hur en gård bör vara disponerad har man för
modligen haft gemensamt. Dessutom kan det förmodas att Bjärredsboplatsen 
var just en av de bosättningar för vilka Löddeköpinge utgjorde porten såväl 
till som från Skåne. Här omsatte man sitt överskott och här införskaffade 
man de bruksting och varor man inte själv producerade hemma i byn. Båda 
platserna ingick, om än med något olika roller, i samma lokala ekonomiska 
och politiska system under större delen av vikingatiden.

KARSTORP
Invid Karstorps medeltida bytomt, belägen strax sydost om Lomma (se fig. 2), 
undersöktes 1968-1969 en mycket stor yta med omfattande lämningar efter 
främst yngre järnåldersbebyggelse (Ambrosiani & Magnusson 1972). Områ
det, som maskinavbandes inför småhusbyggnation med de sedvanliga grova 
metoder som då utnyttjades, omfattade hela 45.600 m2, en uppgift som förtjä
nar att jämföras med de 7200 m2 som utgör den samlade undersökta ytan i 
Bjärred sedan 1966! När man betraktar planer från Karstorpsundersökningen 
slås man först av ytans storlek, därefter lägger man märke till de sannolikt 
medeltida dikessystemen och de tydliga koncentrationer av grophus som före
kom framför allt i det nordvästra partiet. Eftersom det till synes har förekom
mit både runda, rundovala och närmast kvadratiska former, kan man anta 
att dessa ansamlingar, precis som i Bjärred utvisar kronologiska sekvenser 
av grophus. Dessutom fanns en klar tendens till att grophusen låg samlade 
kring öppna ytor, platser där man kan förmoda att långhus varit uppförda. 
Med tanke på såväl förutsättningar som undersökningens selektiva metod
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vore det närmast förmätet att ifrågasätta varför inga spår av treskeppiga 
byggnader framkom vid detta tillfälle. Ser man istället till det bildmaterial 
och de anläggningsplaner som redovisas i rapporten märker man likväl an
tydningar här och där om att stolphål verkligen påträffats.

Även här verkar man ha etablerat den vendeltida bosättningen på när
mast jungfrulig mark. Frånsett två senneolitiska gravar och ett mindre in
slag av material från äldre järnålder, påträffat i vad som beskrivs som sten- 
sättningar i fältets nordöstra del, är dateringarna entydigt samlade i inter
vallet 680 AD till 950 AD. Detta påstående måste givetvis med tas med 
reservation för att så pass få anläggningar - totalt 15 av 302 registrerade - 
verkligen grävdes ut fullständigt (Ambrosiani & Magnusson 1972, s. 4).

Utifrån översiktplanen kan man urskilja tre till fyra möjliga gårdslägen, 
där långhusen saknas och istället framträder som tomma ytor, inramade av 
grophus. Mycket tyder på att boplatsen kan avgränsas mot söder och öster, 
men att den fortsatt mot väster och norr. Man kan också notera hur härdar 
- som i fyra fall också daterats till den yngre järnåldersfasen - förekommer 
dels i stråk perifert på den undersökta ytan, dels i grupperingar mellan grop
hus och förmodade långhuslägen. Vid en jämförelse med hur härdar lokali
serats inom Bjärredboplatsen kan man notera den koncentration som un
dersöktes 1988 i bebyggelsens nordöstra utkant (Löfgren 1988), liksom den 
grupp av skärvstenshärdar som låg i nära anslutning till långhus 2/99 i gård 
E under fas 2. Det förefaller onekligen som om vissa aktiviteter där härdar 
utnyttjats har kunnat bedrivas i direkt anslutning till bebyggelsen, medan 
andra verksamheter som förknippats med eld istället lokaliserats så långt 
från husen som möjligt var.

Resultaten från Karstorp stämmer mycket väl överens med Bjärredsbo- 
platsens ramdateringar. Detta gäller speciellt för bosättningens etablerings
skede. Ett antal 14C-prover togs från anläggningar inom vad som utifrån da
gens kunskapsläge bör tolkas som lämningarna efter ett och samma gårds- 
läge. De kalenderår som anges är AD 675+100 och AD 950±100, båda pro
ven tagna från gropar i botten av grophuset A244. Denna byggnad kan uti
från föremålsdateringar (ett likarmat spänne, två sammansatta enkelkammar) 
placeras i 900-tal. Dessutom analyserades material från tre närbelägna här
dar, där A199 gav AD 680±100, A200 gav AD 720±100 och A212 gav AD 
950+100. Träkol från ytterligare en härd analyserades, A81, belägen cirka 
100 meter åt sydost. Där erhölls värdet AD 710±100 (Ambrosiani & Magnus
son 1972, s. 12). Således kan man även på denna boplats ana att bebyggelsen 
etablerats i senare delen av vendeltid och haft varaktighet in i vikingatidens 
slutskede. Från två av grophusen i det centrala partiet av bosättningen, A167



och A174, finns fynd av enstaka keramikskärvor där vågbandsdekor med 
sannolikt slavisk influens applicerats på inhemsk keramik, i det ena fallet 
identifierbar som ett kärl av Sellings AIV:3al-typ. Förekomsten av denna 
dekortyp gör även här en datering till 900-tal högst sannolik.

En viktig skillnad mellan Karstorp och byn vid Bjärred utgörs av den bild 
fyndmaterialen från dessa båda närbelägna platser ger av kontaktmönster 
och relativ status. Den antydning om kontakter mot det södra Östersjö
området som keramiken från Karstorp gav har redan omtalats, likaså finns 
exempel på hängkärl i västskandinavisk täljsten, förgyllda bronsföremål och 
enkelkammar av horn. Dessutom påträffades hantverksrelaterade ting som 
restprodukter från hornhantverk, en unik slipsten av vridmodell och ett stort 
silkärlsliknande bottenfragment där Ambrosiani antyder möjligheten av 
paralleller från tyskt område (Ambrosiani & Magnusson 1972, s. 11). Detta 
kontrasterar starkt med materialet från Bjärred, som istället utmärks av sin 
relativa anonymitet. Det kan dock anmärkas att slumpen givetvis spelat in i 
fallet Karstorp, eftersom så pass få anläggningar totalutgrävts och då mer
parten av de kontakt- och statusindikerande föremålen kom fram i samma 
grophus, A244. Hade man valt att lämna denna anläggning därhän, kunde 
bilden av boplatsens betydelse ha tett sig radikalt annorlunda!

En möjlighet i samband med Karstorp är att det gårdsläge där merparten 
av gravningsaktiviteten 1968-1969 koncentrerades faktiskt utgjort en hu
vudgård i denna bebyggelse. I alla fall under 900-talet förekommer här ett 
antal grophus med rika fynd som pekar mot att innevånarna haft goda eko
nomiska resurser, utnyttjat ett vidsträckt kontaktnät och haft tillgång till 
hantverkskunnande inne på gårdstoften. Närmaste kända tidiga handels
plats är Lomma, belägen på ett avstånd av dryga kilometern nordväst om 
Karstorp. Lomma omnämns i Knut den Heliges gåvobrev från 1085 som 
Lumaby i samband med en tomtskatt som vid detta tillfälle även varit ålagd 
Lund och Helsingborg, vilket skulle betyda att Lomma haft en stadsliknande 
ställning (NE 1993 - ”Lomma”). Det är fullt möjligt att betrakta en väl 
belägen boplats som Karstorp såsom ingående i ett nät av bosättningar cent
rerade runt detta hamnläge och aktivt deltagande i det utbyte som där skett.

En viktig skillnad jämfört med Bjärredsboplatsen är att bebyggelsen vid 
Karstorp legat mycket nära, eller rent av tangerat den medeltida bytomten. 
De framträdande system av diken eller rännor som av utgrävarna tolkats som 
en hålväg (Ambrosiani & Magnusson 1972, s. 5 samt fig. 30) utgjorde kanske 
snarare spåren efter den medeltida bebyggelsens toft- eller inägogränser. Be
traktat ur detta perspektiv förefaller Karstorp ha närmare släktskap med plat
ser som Fjelie och Önnerup. Den historiskt kända byn tillhörde det medeltida
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stråket med byar vars marker visserligen nått ut till kusten, men där själva 
byplatsen legat indragen i landet. Karstorp låg dock, liksom grannbyn Vins
torp, avsevärt närmare Öresund (ca 1,5 km) än flertalet av byarna i denna 
grupp.

På tidiga kartor förefaller kustvägen från Malmö mot Lomma att löpa 
precis längs strandvallarna (se t.ex. Buhrmans karta från 1687, se fig. 2) 
vilket innebär att den passerat väster om såväl Alnarp som Karstorp och 
Vinstorp. Även dessa bebyggelser har ju dock länkats samman av ett vägsys- 
tem, låt vara att det var av mindre dignitet och strategiskt värde för 1600- 
talets svenska krigsmakt och dess kartritare. Kanhända är också just detta 
parti av kustvägen, sträckningen över Arlövs ängar, en relativt sentida ska
pelse, medan huvudvägens äldre sträckning verkligen har länkat ihop de 
kustnära bebyggelser bland vilka Karstorp ingår.

ÖNNERUP OCH FJELIE
Från två av de byar som trots sitt indragna läge fram till enskiftet utnyttjat 
de strandfälader där Bjärredsboplatsen en gång legat, finns observationer 
rörande den medeltida bebyggelsens föregångare. För Önnerups del handlar 
det om en namnindikation, upptecknad av 1700-talets lantmätare. I byns 
Havrevang, en perifer odlingsjord som sannolikt tagits i bruk vid en relativt 
sen tidpunkt, noterades namnet Toftåker, en namnform som vanligen anses 
indikera förekomsten av en äldre bebyggelse. Det aktuella markområdet var 
beläget cirka 700 meter rakt väster om bytomten, vilket skulle ge ett äldre 
”Önnerup” en placering i landskapet som mycket påmint om Bjärredsboplatsen 
ett par kilometer längre norrut efter Öresundskusten (Pettersson 1996:26).

I samband med Sydgasundersökningen 1983 undersöktes en 25 meter 
bred korridor genom en yngre järnåldersboplats, belägen strax väster om 
Fjelie kyrkbys medeltida tomt. Sammanlagt tolv grophus, två brunnar och 
två långhus påträffades. Fin datering utifrån daterande fynd och l4C-analy- 
ser visade att denna boplats varit i bruk från 650-talet fram till 1000-talets 
början (Räf 1996:75). Bebyggelsen tolkades som en direkt föregångare till 
den medeltida byn.

Även på denna lokal fanns således en bebyggelse som ägt bestånd från 
vendeltid in i vikingatidens slutskede. Liksom i fallet Karstorp är det rimligt 
att anta att gårdarna flyttats in på vad som skulle komma att bli den regle
rade medeltida bytomten någon gång kring millenieskiftet 1000 AD. Till 
skillnad från Bjärred, där boplatsen och dess olika gårdar försvinner spår
löst i historiens dimmor, utgör såväl Önnerup som Fjelie och Karstorp
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bosättningar vars kontinuitet inom sitt resursterritorium är klart belagd från 
600-700-tal in i nutid.

BOSÄTTNINGAR UTEFTER 
KUSTVÄGEN - EN SYNTES

Bjärredsboplatsen bör utan tvekan betrakts som en bland flera likartade 
samtida bosättningar i kustmiljön längs Öresund. Just denna bebyggelse fö
refaller att ha flyttat samman under senare delen av vendeltid, då flera sepa
rata gårdar samlats till en byliknande struktur inom en begränsad yta ome
delbart öster om den nord-sydligt löpande landsvägen. Dessförinnan kan de 
ha fungerat som regelrätta ensamgårdar, men troligare är att kustbygdens 
gårdar har samverkat på olika plan redan innan en agglomering skett. Framför 
allt ifråga om stängsling och boskapsdrift ute på strandfäladerna har mycket 
stått att vinna vid samarbete.

Den sålunda uppkomna byn har kunnat följas genom en period på 200- 
250 år, från vendeltidens senare del fram till mitten av 900-talet. Under 
denna tidsperiod genomgick bosättningen minst tre förändringsskeden som 
varit så pass genomgripande att de satt påtagliga spår i det arkeologiska 
materialet. De olika gårdstunen ändrade läge, kanske som ett sätt att komma 
till rätta med dräneringsproblem, medan olika hustyper avlöste varann i en 
klar kronologisk följd. Det är påfallande hur nytillkomna konstruktions
drag dykt upp ungefär samtidigt i olika delar av bytomten. På samma vis 
verkar det ha funnits en allmänt accepterad idé om vilka element som skall 
ingå i en gård med den produktionsinriktning, storlek och status som Bjär- 
redsboplatsens gårdar haft. Ett eller två långhus, lika många grophus och en 
brunn per bebyggelseskede har varit normen. Man bör notera att innevånarna 
på samtliga undersökta gårdsplatser fortsatt uppföra grophus genom hela 
den tid bosättningen varit i bruk. Man gjorde detta trots att det tidigt måste 
ha stått klart att hustypen lämpade sig sämre inom de östra delarna av 
bosättningsytan med dess tunna sandlager. Lösningen blev att modifiera grop
husens form, främst då nedgrävningarnas djup, så gott som lät sig göra.

Stor vikt lades ursprungligen vid de gränslinjer i form av rännor, diken 
och flätgärden som påträffades i bytomtens nordöstra del 1993. De kom att 
betraktas som exempel på hur en organisering av byns toftstruktur utförts 
internt av byns egen befolkning då behov uppstått. Detta ansågs stå i motsats
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till den mera regelbundna tomtindelning som är känd från främst jylländskt 
material och som setts som utifrån påtvingade regleringar (Kriig & Petters
son 1996, s. 167). En regelmässighet i tofternas utformning skulle enligt detta 
synsätt också kunna tyda på närvaron av en storman i byn, en person med 
resurser att låta genomföra en reglering. Denna omformning av bebyggelsens 
struktur mot en mer enhetlig och geometrisk utformning har satts i samband 
med en förändring av de agrara produktionsförhållandena. En produktion 
främst utformad för rent lokala behov har förändrats mot ett system där 
produktionen istället avsetts alstra ett mervärde (se Thomasson 1998, s. 80). 
Motsatt, där regelmässigheten saknas - som t.ex. på Bjärredsboplatsen - kan 
detta förhållande tolkas som att vi står inför spåren av ett äldre indelnings- 
system som istället växt fram mer organiskt. Inom by tomten vid Bjärred är 
det dock tydligt att markering av gränser mellan olika gårdsenheter inom 
delar av ytan samordnats med behov av fungerande dräneringar.

När nya resultat tillkommit kan det tyckas rimligt att tillmäta gränsmar
keringarna i nordöstra delen av bytomten mindre vikt än vad som ursprung
ligen skedde. De undersökta gårdarna håller en relativt likartad storlek där 
ingen tydlig primus inter pares kan urskiljas. Visst förekommer skillnader 
mellan enskilda gårdar, men det förefaller också finnas en variation mellan 
olika faser beträffande gårdarnas storlek. Möjligen skulle det faktum att 
den gårdsplats som undersöktes 1999 inte delats upp i flera enheter kunna 
tolkas som att denna gård haft en särställning i bebyggelsen. A andra sidan 
kan detta förhållande lika gärna förklaras med att något behov för arvs
skifte och ägosplittring inte uppkommit under gårdens brukningstid.

Inte heller det samlade fyndmaterialet har vid en genomgång kunnat ge 
några säkra ledtrådar till enskilda enheters status, eftersom det framstår 
som mycket likartat vid en jämförelse mellan de olika gårdsplatserna. Möj
ligen kan man välja att notera att de tre föremålsfragment som i någon mån 
avviker från mängden, nämligen en bronsfibula, en pärla av bergkristall samt 
ett täljstenskärl, samtliga påträffades inom gård E’s toft vid undersökningen 
1999. Att denna gårdsplats inte heller delats upp i mindre tofter vid skiftet 
mellan fas 1 och 2, vilket skedde i byns angränsande nordöstra del, skulle då 
trots allt kunna tas till intäkt för denna enhets annorlunda status. En svaghet 
i ett sådant resonemang är givetvis att vi för närvarande saknar material 
från andra delar av boplatsen som kan belysa detta förhållande. Utgjorde 
den intakta eller den uppdelade ursprungstoften det mönster som större de
len av bebyggelsen kom att följa? Och vad betyder i så fall att samtliga 
undersökta byggnader i en bytomt, vars toftstruktur uppvisat så stora skill
nader, trots detta framträder som till förväxling lika?
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En annan möjlighet är att den vendel-Zvikingatida boplats (fornlämning RAÄ 
8 i Flädie socken) som undersökts under åren 2000 och 2002 strax norr om 
Bjärredsboplatsen, skulle kunna rymma en bosättning av viss betydelse i 
trakten (Becker 2001, samt muntliga uppgifter 2002). Inte minst den talrika 
förekomsten av grophus på denna lokal, liksom deras till synes strikta grup
pering i rader, tyder på en annan typ av bosättning än den som undersökts 
1993 och 1999. Det förefaller som om toftstrukturen här karaktäriserats av 
en mer uttalad regelmässighet, jämfört med den utformning bytomten i sö
der fått.

Lämningarna efter dessa båda forna bebyggelser ligger mycket nära var
ann - avståndet uppgår inte till mer än knappt 200 meter tvärs över det 
låglänta parti som skiljer dem åt. Utifrån ett tänkt bebyggelsemönster, base
rat på idéen om järnålderns s.k. ”vandrande landsbyar” (se t.ex. Hvass 1988) 
hade det varit rimligt att betrakta RAÄ 8 som nästa kronologiska steg, en 
ersättare till byläget vid Bjärreds norra infart. Med en sådan tolkning skulle 
också åtskiljande drag såsom striktare reglering, en starkare betoning på 
hantverk och förekomsten av vissa importvaror inom den nytillkomna bo
sättningen kunna förklaras som en gradvis förändring över tid, något som 
också författaren själv tidigare föreslagit (Pettersson 2001a, s. 24). Enligt 
detta synsätt skulle RAÄ 8-lokalen ha utgjort det ”näst sista steget”, dvs. 
det bebyggelseläge som utnyttjats omedelbart före flytten till vad som kom 
att bli en permanent medeltida bytomt.

Tyvärr framstår inte alltid verkligheten så enkel och linjär när man gran
skar detaljerna lite närmare. Den analys som utfördes på keramiken från 
båda boplatserna år 2001 uppvisade stora likheter i materialen vad beträf
far kärltyper, proviniens och procentuell fördelning (se Brorsson, ovan). Allt 
tydde därför på att båda bebyggelserna fungerat samtidigt, i alla fall med en 
betydande överlappning i tid. En första preliminär genomgång av keramik 
från undersökningen av RAÄ 8-boplatsen våren 2002 visar dessutom ett 
inslag av Feldberg-gods (muntlig uppgift, Torbjörn Brorsson). Närvaron av 
denna karaktäristiska keramiktyp utgör ytterligare ett vältaligt argument 
för att bosättningarna kunnat existera parallellt, åtminstone sedan 800-ta- 
let. I väntan på att analyserna slutförts och denna nytillkomna boplats kunnat 
publiceras tillfredsställande, måste dock alla försök till närmare tolkningar 
och jämförelser betraktas som ytterst preliminära.

På vilket vis kan man då välja att se dessa närbelägna, samtidiga, men 
ändå påfallande olikartade bebyggelser? Utifrån vad vi idag vet har den 
ekonomiska inriktningen varit annorlunda - där byn i södra delen av områ
det uppvisat en rent agrar prägel, om än med inslag av fiske för avsalu, ger
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den norra ytan redan vid ett hastigt påseende intryck av ett hantverksområde 
med påfallande inslag av specialisering märkbara i fyndmaterialet. På samma 
sätt ställs en bebyggelse med strikt utformad tomtmark mot en granne , där 
andra regler förefaller ha gällt. Som visats i denna studie präglades istället 
bebyggelsen inom byplatsen RAÄ 6/9 av olikstora tofter, flera typer av stolp- 
byggda långhus och bara ett fåtal grophus per fas.

En möjlighet är att utgrävningarna inom RAÄ 6/9 och RAÄ 8 kommit 
att beröra olika delar av samma stora bosättningsyta. Ett sådant resone
mang kan tyckas emotsagt av skillnaderna i ekonomisk inriktning, där spe
cialiserat hantverk ställs mot en minst lika specialiserad agrar produktion 
inom olika delar av samma bebyggelse. Kanske skall man fundera mindre 
på huruvida bebyggelsen längs kustvägen framstått som en samlad bosätt
ning rent fysiskt sett, och istället fokusera på respektive byplatsers relation 
till den lokala maktapparaten? Att områdets olika byar har uppvisat stor 
variation med avseende på såväl bebyggelsens utformning som produktio
nens inriktning kan vara ett resultat av utifrån fattade beslut.

Enligt en tilltalande hypotes kan bebyggelsen längs den smala remsan 
odlingsbar jord ute vid kusten haft en struktur som påmint om Ölands rad
byar. Mer eller mindre samlade bebyggelser har då kunnat lokaliserats uti
från ett önskat läge i skärningspunkten mellan åker och våtängar, med betes
marken ute på strandfäladen i väster. Dessutom har säkerligen närheten till 
havet givit goda möjligheter till fiske, något som varit eftersträvansvärt. 
Man kan inte bortse från betydelsen av att en diversifierad ekonomi upp
rätthållits på hushållsbasis, även om man i andra avseenden inriktat sig på 
specialisering och avsaluproduktion.

I ett sådant radbyliknande bebyggelsemönster skulle även en bosättning 
som Karstorp passa in. Även där fanns ett vendeb/vikingatida boplatsläge 
lokaliserat till det smala området mellan Öresundskusten och det egentliga 
inlandet. Den yngre järnåldersbebyggelsen vid Karstorp låg, liksom Bjärreds- 
boplatsen, sannolikt placerad i skiljet mellan åker och ängsmark. Skillnaden 
mellan dessa båda lokaler ligger snarast i den olikhet i fråga om välstånd 
som fyndmaterialen antyder, samt att den förstnämnda kom att få en efter
följare i form av en medeltida by vars tomtmark tangerat läget för de äldre 
gårdsplatserna.

Ett annat intressant resultat från Bjärredsundersökningarna utgörs av 
beläggen för boplatsens fredliga övergivande. Istället för plundring och mord
brand ges här en bild av en planerad frånflyttning - låt vara att vi givetvis 
inte kan säga huruvida den skett under tryck utifrån eller ej. Byggnaderna 
förefaller att ha monterats ner, brukbart virke har medförts till den nya toften
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och kvarliggande rivningsmassor har helt sonika eldats upp. Även om man 
gärna vill tänka sig att den sena vikingatidens övergivande av kustbosätt
ningarna oftast föregått på detta sätt, utgör resultaten från Bjärredsboplatsen 
det första klara belägget för ett sådant fredligt avflyttande.

Att kustvägen varit väsentlig för bosättningar som dessa är lätt att inse. I 
en boskapsdominerad ekonomi har transportmöjligheterna varit av största 
betydelse, alldeles oavsett om det handlar om levande kreatur som drivits 
till marknaden eller hudar, kött och mjölkprodukter som transporterats på 
annat sätt. Kommunikationsmässigt låg Bjärredsboplatsen under denna tid 
mycket väl placerad mellan två viktiga hamnlägen, Löddeköpinge/Borgeby 
och Lomma, som senare fick vissa urbana drag. Gemensamt för de båda 
sistnämnda platserna var också att kustlandsvägen här korsade åar som gav 
tillträde till centra i det inre av landet. Handel inom regionen eller utåt - för 
Bjärreds bönder förelåg båda möjligheterna. Frågan är bara vem som drog 
nytta av produktionen i kustregionen.

När bytomten i samband med de arkeologiska undersökningarna fram
stått som fyndfattig är detta ett drag den delar med många andra bosättningar 
från denna period. Dessutom var antalet stora gropar där diverse avfall kun
nat samlas litet på Bjärredslokalen. En begränsad fyndvolym motsvarades 
således av en begränsad grävd volym. Istället kan boplatsens avfall ha spridits 
ut på inägomarken, vilket möjligen kan styrkas av förhöjda fosfatvärden, 
eller också ha dumpats i de angränsande våtmarkerna likt många bönder ha 
för sed den dag som idag är.

Likväl kan det tyckas en smula märkligt att inga mer konkreta spår av 
utbyte, frånsett en bergkristallpärla och ett täljstenskärl, förekom i materia
let. Boplatsens förhållandevis stora och välbyggda gårdar understryker att det 
inte rört sig om någon obetydlig bebyggelse. Kanske kan man se ett förhållande 
där såväl byn i sig som dess produktion kontrollerats av någon storman, detta 
utan att hans fysiska närvaro krävts på platsen. För norskt vidkommande har 
Dagfinn Skree visat att man kan föra systemet med landbor åtskilligt längre 
tillbaka i tiden än vad som tidigare gjorts (Skre 1998). I ett utpräglat hierarkiskt 
samhälle som det vikingatida där vi känner till förekomsten, om än inte ut
formningen av mycket stora jordagods, kan hela bebyggelser ha stått i bero
endeställning till enskilda jordägare. Ute i dessa byar bör det ha funnits för
valtare, kanske under namn av brytar, vilka tillvaratagit godsägarens intres
sen lokalt. De gårdar som varit knutna till detta förvaltningsutövande behö
ver inte i någon högre grad ha skilt ut sig från bebyggelsens stora massa, i alla 
fall inte på sätt som kan konstateras arkeologiskt. Möjligen skulle man kunna 
tänka sig att de haft större lagringsutrymmen än normalt avsatta för att kunna
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härbärgera det överskott av produktion och avgifter som skulle komma jord
ägaren till del.

Kanhända är det så här vi bör betrakta Bjärredsboplatsen, mindre som 
en fattig granne till en rik centralort än som en by med ett tiotal gårdar, 
bebodda av boskapsproducerande bönder vilka framlevt sina dagar som land- 
bor underställda lokala makthavare? Eller - om man så vill - en bebyggelse 
vars innevånare haft ofri status, ett exempel på ett jordagods från järnålderns 
slutskede, där en bryte tillvaratagit landägarens intressen. Och kanske utgör 
detta beroendeförhållande också en av orsakerna bakom bebyggelsens för
svinnande. När godsherren funnit för gott att ändra produktionens inrikt
ning eller utveckla en del av sitt godsinnehav genom en omstrukturering, 
har befolkningen fått flytta på sig.

GRÄVT VID EN LANDSVÄG 
- EN EPILOG
Drygt trettiofem år har gått sedan de första utgrävningarna inom Bjärreds- 
lokalen inleddes. Vad har vi egentligen uppnått? Ett ödsligt kustområde har 
genom arkeologiska insatser fyllts med liv. En vision av tomhet och vida 
fälader, till stor del en anakronism skapad utifrån det äldre kartmaterialet, 
har ändrats till bilden av en tätbebyggd och livaktig region med långt gången 
specialisering olika bebyggelser emellan.

Kanske är det också just detta faktum som utgör vår största kunskaps
vinst? Man kan notera hur näraliggande bebyggelser som t.ex. byn vid Bjärred 
och RAÄ 8-boplatsen förefaller ha utgjort veritabla motsatspar. Renodlad 
agrar produktion ställdes mot specialiserat hantverk, genomsnittliga bond
gårdar existerade intill omfattande grophusbebyggelser och en till synes fri 
bebyggelsestruktur gränsade till platser med strikt reglering. Trots att bosätt
ningarna idag förefaller ha varit diametralt motsatta varann, i ekonomiskt 
avseende såväl som till utformning, har de likväl samtidigt existerat sida vid 
sida. De har ingått i samma övergripande bebyggelsestruktur och man kan 
förmoda att innevånarna på många vis dagligen interagerat med varann. 
Sannolikt har skillnaderna, hur påtagliga de än varit, likväl betytt mindre än 
det faktum att båda bosättningarna haft likartade bindningar till den lokala 
maktapparaten.
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Vad vi slutligen nått fram till är en bild av hur dessa bebyggelser fungerat 
som väl passar in i den modell som Bengt Söderberg uppställt för organiser
ingen av Löddeköpingeområdet under yngre järnålder (Svanberg & Söder
berg 2000). Vi möter ett område som rymt ett flertal centrala funktioner, 
men där olika verksamheter och produktionsinriktningar funnits spridda ut 
över ett antal mindre bosättningar, belägna på bekvämt avstånd från nod
punkterna i Borgeby och Löddeköpinge. Förhållandet påminner inte så lite 
om hur man i den medeltida staden indelade den bebyggda ytan utifrån 
olika specialiserade funktioner och verksamheter som samlades utefter vissa 
gator eller i speciella kvarter.

Vad lokaler som byn vid Bjärred illustrerar är ett pre-urbant skede, vars 
förutsättningar radikalt förändrades i samband med den danska kungamakt
ens framväxt. Nya makthavare övertog kontrollen av såväl centralplatser 
som omland. Äldre strukturer omformades och bebyggelsen i hela det sydväst
skånska kustlandskapet reorganiserades. Samtidigt med de första städernas 
framväxt ser vi en kustbygds avfolkning och övergivande. I dess ställe kom 
nya bosättningar, en överföring till reglerade - och lättkontrollerade - plat
ser en bit från kusten. Slutprodukten i denna förändringsprocess blev det 
bylandskap vi så väl känner från skifteskartorna, en agrar bebyggelsestruktur 
som förmådde att överleva väl tre gånger så länge som den järnåldersbosätt- 
ning vi mött i denna artikel.

Med tiden försvann alla spår av bosättningarna längs kustlandsvägen; 
såväl de rent fysiska lämningarna som minnet av de gårdar som en gång 
funnits därute och de människor som befolkat dem. Istället sträckte sig betes
markerna obrutna över såväl forna bytomter som åkrar och inmarksängar 
som inte längre hölls i hävd. Det skulle dröja länge innan dessa marker ånyo 
lades under plogen. Landsvägen var däremot fortfarande betydelsefull, men 
nu som en förbindelselänk mellan två viktiga medeltida städer, Malmö och 
Landskrona.
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STÅSTORP - EN GÅRD FRÅN 
SEN VENDELTID OCH VIKINGATID

The area around Trelleborg has long been 

regarded as one of the most densely populated 

areas in Scania during prehistoric times. Thus, 

traces from the Stone and Bronze Ages are represented by clearly visible concentrations 

of megalithic tombs and burial mounds. In spite of the many silver hoards from the 

Viking Age that have been found in the area during the past 100 years, graves and 

settlements from this period have only exceptionally been found. It is true that a large 

settlement from the late Iron Age, as well as a Viking Age fortress, have been found 

within the borders of the medieval town Trelleborg. However, the number of settle

ments known in the surrounding environment are extremely low.

Finally, at the end of the 1990s, the first farm from the Vendel and Viking periods was 

found at Ståstorp, situated in the western outskirts of the town. The farm, which probably 

was inhabited for a few generations, was situated on a small hill, about 1 kilometer 

from the shoreline. The findings were very scarce, due to the mechanized farming that 

had removed all cultural layers. In spite of modern cultivation, several of the excavated 

long-houses were quite well preserved. In two of the houses the roof has been carried 

by several tresles and a single post, a construction that up to now have been found 

only in a few places in present day Denmark. This method of building made it possible 

to create larger rooms, "halls", in the houses, which are also found in the so called 

"trelleborgshouses" in the late Viking Age.

a v Bengt Jacobsson



INLEDNING
Under de senaste ca 20-30 åren har ett stort antal arkeologiska undersök
ningar utförts i Trelleborg (Jacobsson 2000a). Dessa har emellertid främst 
varit koncentrerade till det medeltida stadsområdet och i betydligt mindre 
utsträckning till den omgivande landsbygden. Resultaten från undersökning
arna har därför främst visat sig i form av medeltida kulturlager och bebygg
elselämningar. Något överraskande har det visat sig att det inom den medel
tida stadens gränser också funnits en stor vendeltida/vikingatid boplats som 
täckt ungefär samma område som den senare uppkomna staden (Jacobsson, 
Arén, Arén och Blom 1995, s. 12ff). I den nordvästra delen av stadsområdet 
har också legat en vikingatida ringborg, som uppvisar klara likheter med de 
klassiska danska ”trelleborgarna” från sen vikingatid (Jacobsson 2000b). 
Dessa undersökningar har främst tillkommit på grund av 1970- och 1980- 
talens bebyggelseförnyelse inom stadskärnan. När expansionen under 1990- 
talet i större utsträckning kom att omfatta industriområdena vid stadens 
yttre gränser, öppnades möjligheter att också rikta intresset mot dessa om
råden. Det var i samband med att kommunen planerade att utvidga det Västra 
industriområdet, och samtidigt bygga en ny tillfartsväg till området, som 
den vendel- och vikingatida gården vid Stråstorp upptäcktes och undersök
tes.

VIKINGATIDENS BEBYGGELSE 
OCH BYGGNADSSKICK
Det sätt på vilket järnålderns människor byggde sina hus var starkt bundet 
av tradition och funktion. Det treskeppiga långhuset, som utvecklades redan 
under bronsåldern, blev tillsammans med grophusen nästan allenarådande. 
Under större delen av järnåldern utformades husen med rundade gavlar, och 
med de yttersta takstolparna placerade en bra bit innanför gavlarna. Detta 
tyder på att gavlarna bör ha varit valmade. Under folkvandringstid och ven
deltid förändras husens konstruktion gradvis. Konvexa långsidorna blir nu 
vanliga, och därmed blir husen också bredare (Näsman 1987:80). De rundade 
gavlarna är fortfarande vanliga, men vid övergången till vikingatiden börjar 
även andra förändringar ta form. De yttersta takbärande stolparna dras ut i
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gavlarna, eller placeras omedelbart innanför dessa. Denna byggnadstekniska 
lösning som blir vanlig under loppet av 700-talet, gör det möjligt att ge 
husen en ny skepnad med raka eller halvvalmade gavlar (Skov 1994, s. 139). 
Strax efter mitten av 900-talet dyker ytterligare en hustyp upp. Denna var 
försedd med kraftigare väggstolpar och yttre skråstöttor längs de konvexa 
väggarna, vilket gjorde det möjligt att slopa de inre takbärande bockparen 
och istället låta väggarna bära upp taket (Skov 1994, s. 142). I denna hustyp, 
vanligen kallad ”trelleborgshus”, skapades på så sätt en stor öppen rumsyta, 
en ”hall”, inne i huset. Typen levde kvar under större delen av 1000-talet och 
förknippas i regel med framväxande stormansgårdar (Larsson 1995, s. 58). 
De ovan beskriva konstruktionselementen kunde vara mer eller mindre kon
sekvent genomförda. Så förekommer t. ex. även hus med konvexa väggar 
och yttre skråstöttor, men där den inre stolpsättningen bibehållits. Även lo
kala och regionala skillnader kan ses i materialen.

Tillsammans med dessa förändringar i byggnadsskicket ägde också en 
fortlöpande förändring rum av gårdens struktur och sammansättning. Un
der äldre järnålder bestod en gård normalt av ett långhus tillsammans med 
ett par mindre hus. Danska undersökningar har visat att långhuset, som 
uppfattas som gårdens huvudbyggnad, haft den dubbla funktionen av bo
stadshus och stall, där boskapen i regel stallades i husets östra del, medan 
människorna bodde i den västra delen. I en mer framskriden del av järnål
dern blev långhusen större och gården utökades med fler byggnader, för att 
under vikingatiden bestå av flera stora och små hus med olika funktioner 
(Hvass 1988). Under denna tid sker också en utveckling mot separata fähus 
(Myrdal 1985, s. 80f).

Under större delen av järnåldern förekom såväl ensamliggande gårdar 
som större landsbyar (Mikkelsen 1999). Framförallt i Västdanmark har om
fattande hägnadssystem konstaterats kring dessa byar och gårdar (Hvass 
1988). I Bjärred och Löddeköpinge i Skåne har rännor konstaterats i anslut
ning till yngre järnåldershus, men dessa har varit fragmentariska och har 
primärt tolkats som dräneringsrännor, vilka sekundärt fått funktionen av 
gränsmarkeringar mellan olika gårdsenheter ( Kriig & Pettersson 1997, s. 
160ff, Svanberg & Söderberg 2000, s. 69f). I Toftanäs utanför Malmö och i 
Dösjebro vid Västra Karaby har dock regelrätta hägnader konstaterats i 
anslutning till gårdar som daterats till århundradena kring Kristi födelse 
(Persson 1998, s. 67, Pettersson 2002, s. 500ff). Generellt sett har dock hägn
adssystem av detta slag varit svårare att påvisa i Skåne, och förefaller i stor 
utsträckning ha saknats.
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BOPLATSEN
Boplatsen, som låg på Ståstorps ägor i Västra Tommarps socken, omedel
bart norr om gränsen till Trelleborgs socken, undersöktes under åren 1998 
och 2000 av Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund (Fig.l). Den låg på en 
flack förhöjning i ett i övrigt svagt undulerat landskap där jordarterna do
mineras av moränlera. Några hundra meter norr om området stiger ter
rängen upp mot en öst-västligt orienterad åsrygg, och avståndet till Öster
sjön åt söder är ca 1 kilometer. Ca 500 meter åt öster genomflytes landska
pet av Ståstorpsbäcken. Strax söder om boplatsen fanns förr sanka områden 
som sträckte sig västerut mot Maglarp. Dessa områden är sedan flera år 
utfyllda och nu till stora delar utlagda som industritomter. Boplatsytan var 
väl avgränsad topografiskt. Även om nivåskillnaderna var små, märktes klart 
att husen byggts på den högsta och bäst dränerade delen av den flacka för
höjningen. Nivåerna varierade här mellan 4,5 och 4,6 m ö. h., medan nivå
erna åt väster, öster och norr föll ner mot drygt 3 m ö. h. Åt söder föll den 
ursprungliga terrängen än kraftigare ner mot den äldre våtmark som tidi
gare legat här (Fig. 2).

Den undersökta ytan motsvarar ca 5 100 m2, och omfattar i det närmaste 
hela boplatsen. Ät väster, söder och öster talar det mesta för att boplatsen är 
klart avgränsad. Åt norr däremot fortsatte den ytterligare ett stycke utanför 
exploateringsområdet. Här fanns en serie större gropar som endast delvis 
kunde undersökas.

Sammanlagt påträffades åtta stolpbyggda hus, två grophus, samt enstaka 
härdar, gropar och rännor (Fig. 3). Fyndmaterialet var mycket begränsat 
och inblandningen från äldre förhistoriska perioder var försumbar. Den be
gränsade boplatsytan talar för att det rör sig om en förhållandevis liten bo
plats, troligen en ensamliggande gård med ett par generationer hus. Av 
utgrävningsplanen framgår att den centrala delen av boplatsytan upptagits 
av de större husen, medan de mindre husen legat mer perifert.

Av de stolpbyggda husen var de fyra centralt belägna husen (hus 1-4) bäst 
bevarade (Fig. 4 och 5-8). Husen varierade i längd mellan 21 och 26 meter, 
och var mellan 5 och 8 meter breda. Alla hade mer eller mindre konvexa 
långsidor och var orienterade i öst-västlig riktning, med en svag dragning åt 
VNV-OSO. Stolphålen till den takbärande konstruktionen var även place
rade i gavlarna, vilket tyder på att husen haft raka eller halvvalmade gavlar. 
Husens konvexa form avspeglade sig också i bockparen, där avstånden mel
lan stolparna i gavlarna varierade mellan 2 och 2,5 meter, medan motsva
rande avstånd i husens centrala delar var mellan 2,5 och 3 meter. De takbärande
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Fig. 1. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 1C 8g med boplatsen markerad. Karta: Staffan Hyll. 

Fig 1. Map showing the location of the settlement. Drawn by Staffan Hyll.
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Fig 2. Flygfoto från norr utvisande delar av utgrävningsytan nederst i bildfältet. Där 

ovan syns industritomterna och kusten. Foto: Rune Olsson.

Fig 2. Aerial photo showing part of the excavated area, the industry grounds and the 
coast.

104



Fig. 3. Översiktsplan med de undersökta kusen numrerade 1-10. 

Fig 3. Plan of the excavated area with houses 1-10.
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Fig. 4. Översiktsfoto från öster. Närmast syns hus 1. Där bakom hus 2 och 3. De tak

bärande stolparna har markerats med grövre käppar, medan väggarna markerats med 

klenare käppar. Foto: Bengt Jacobsson.

Fig. 4. Houses 1, 2 and 3 seen from the east.

stolphålen var i regel större och djupare än stolphålen till väggarna. I hus 1 
och 2 kunde flera ingångar konstateras, medan det i hus 3 och 4 endast 
kunde påvisas en ingång från norr i vardera huset. Hus 3 och 4 var dock 
något sämre bevarade, varför det mycket väl kan ha funnits fler ingångar.

Förutom de fyra långhusen fanns ytterligare sex hus som hörde till olika 
faser av gården. Dessa utgjordes av två grophus (hus 7 och 10), ett fyrstolps- 
hus (hus 9) och tre mindre stolpbyggda hus (hus 5, 6 och 8). Hus 6 och 8 
framträdde oklart och gjorde sig märkbara främst genom stolphålskoncent- 
rationer. Tolkningen av dessa hus är därför osäker. Hus 5 utgjordes av ett 
mindre stolpbyggt hus som var ca 4,5x5,2 meter stort. I husets västra gavel 
var stolpsättningen dubbel, vilket kan tyda på att det funnits en ingång från 
detta håll. Hus 9, som tolkades som ett fyrstolpshus, hade en närmast rom
bisk grundplan med ca 3 meter långa sidor. Husets stolphål skiljde klart ut 
sig från omgivande stolphål genom att de hade stenpackning och större djup. 
Grophuset (hus 7), utgjordes av en traditionell typ med ett stolphål innanför 
den västra respektive östra kanten av huset. Formen var närmast oval, och 
det ringa djupet av endast 0,14 meter tyder på att det blivit kraftigt nerplöjt.
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Det andra grophuset (hus 10) var mindre, saknade stolphål samt var beva
rat till ett djup av 0,20 m.

Norr om de stora husen fanns inga spår av byggnader. Här fanns istället 
en serie större och mindre gropar med oregelbundna planteckningar. Gropar
na har troligen grävts för att komma åt den lera som använts för att täta 
husens väggar. Sekundärt kan dessa ha använts som avfallsgropar.

DATERINGAR
Fyndmaterialet från Ståstorp var mycket begränsat och bestod till största 
delen av ett fåtal kraftigt fragmenterade keramikskärvor och enstaka djur
ben. Keramiken kunde oftast inte dateras närmare än till förhistorisk tid. I 
det större grophuset (hus 7) hittades även en sländtrissa av sandsten, men i 
övrigt förekom inga identifierbara artefakter. Däremot tillvaratogs förkolnade 
sädeskorn i relativ stor mängd från flera av stolphålen, framförallt i de 
stolphål som hörde till de mindre stolpbyggda husen 5 och 6.

I avsaknaden av fynd kom därför dateringarna till stor del att vila på de 
14C-analyser som genomfördes på de insamlade träkolsresterna och sädes
kornen. Ungefär hälften av fyllningen i alla takbärande stolphål och i flera 
av de stolphål som hörde till husens väggar togs tillvara för att senare flotte
ras i jakten på analysmaterial. Sammanlagt tio prover genomgick ,4C-date- 
ring. Nio prover härrör från de stolpbyggda husen 1-6, medan ett prov kom
mer från fyllningen i hus 7 (grophuset). Från fyra av husen har sädeskorn 
kunnat utnyttjas, vilka har en låg egenålder, och således bör ge en någor
lunda tillförlitlig datering. Övrigt analysmaterial utgörs av träkol (tabell 1). 
Kalibrerat med 2 sigma ligger flertalet dateringar mellan ca 700 och 1000 e. Kr. 
Från hus 1 och 2 finns dock avvikande dateringar. I hus 1, där träkol från 
fyllningen i stolphålen till tre av de takbärande stolparna daterades, erhölls 
tre olika dateringar; en från förromersk järnålder, en från romersk järnålder 
och en från sen vendel- och vikingatid. Materialet från de två stolphålen 
från hus 2 daterades till yngre bronsålder respektive vikingatid. De kraftiga 
avvikelserna i dateringarna kan knappast bero på att stolphålen skulle grävts 
vid så vitt skilda tider. Husens planform framträdde alltför tydligt för att 
detta skulle kunna vara förklaringen. En rimlig tolkning bör istället vara att 
det här förekommer en inblandning av äldre material, och att husen i likhet 
med övriga byggnader inom ytan, bör dateras till sen vendeltid/vikingatid. 
Några äldre anläggningar förekom inte inom ytan, men fyndet av en liten
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TABELL 1. STÅSTORP 3:1, VÄSTRA TOMMARPS SOCKEN

Hus nr Lab nr Anl nr Typ Material "C-ålder BP Kal f.Kr / e.Kr ls Kal f.Kr / e.Kr 2s

1 Ua 25989 374 Stolphål Träkol 2180±85 380-150 f.Kr 400-40 f.Kr

1 Ua 25992 1261 Stolphål Träkol 1795±75 130-340 e.Kr 70-410 e.Kr

1 Ua 25990 435 Stolphål Träkol 1130170 770-970 e.Kr 680-1000 e.Kr

2 Ua 25993 1938 Stolphål Skalkorn 1210170 690-940 e.Kr 680-980 e.Kr

2 Ua 25994 2164 Stolphål Träkol 2480±70 770-430 f.kr 790-400 f.Kr

3 Ua 25995 2596 Stolphål Träkol 1220170 690-900 e.Kr 660-980 e.Kr

4 Ua 25997 3275 Stolphål Skalkorn 1120170 780-1000 e.Kr 710-1030 e.Kr

5 Ua 25988 224 Stolphål Skalkorn 1130170 780-1000 e.Kr. 710-1030 e.Kr

6 Ua 25991 483 Stolphål Skalkorn 1185170 730-960 e.Kr 680-990 e.Kr

7 Ua 25996 3001 Grophus Träkol 1070170 890-1030 e.Kr 770-1160 e.Kr

14C-dateringar av husen 1-7. 

14C-dates from houses 1-7.

skärva från romersk järnålder tyder på viss äldre verksamhet, som dock inte 
efterlämnat några synliga spår inom området.

Som jämförelse kan nämnas att hus med takbärande stolpar i gavlarna 
vid andra undersökningar daterats till vikingatiden (Hvass 1980, s. 142, Niel
sen 1980, s. 180, Stoumann 1980, s. 100, Skov 1994, s. 139). I detta sam
manhang kan det finnas anledning att också anknyta till en undersökning 
vid Trabjerg på västra Jylland, där man inom en stor vikingatida bebyggelse 
kunde urskilja olika hustyper, vilka tillsammans med hus från andra danska 
undersökningar, kunde indelas i ett typologiskt schema. Bland de hustyper 
som där namnes finns det s.k. Sæddinghuset, ett långhus med lätt konvexa 
sidor och med takbärande bockpar som även förekom i gavlarna. Genom 
dendrokronologiska dateringar har dessa hus kunnat föras tillbaka till 700- 
talets andra fjärdedel, och har sedan sannolikt funnits fram till 900-talets 
mitt, eventuellt något längre (Bender Jørgensen & Eriksen 1995, s. 20). Hus
typen påminner starkt om hus 1 och 2 i Ståstorp. Ett liknande hus har under
sökts vid Ösarp i Södra Halland. Detta hus daterades till tiden mellan 690 
och 870 e.Kr. kalibrerat värde ett sigmas intervall (Wranning 1999, s. 23).

Även vid en kritisk granskning förefaller det således rimligt antaga att 
boplatsen vid Ståstorp bör dateras till vendel- och vikingatid.
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DE STORA HUSEN

BESKRIVNING
Följande granskning av husen i Ståstorp skall här begränsas till de fyra större 
husen (hus 1-4).

Betraktar vi hus 1 och 2 är det uppenbart att dessa uppvisar stora inbör
des likheter (Fig. 5 och 6). Bägge husen var treskeppiga med konvexa lång
sidor. Flus 1 var 25 meter långt och hade sju par stolpar som burit upp taket, 
medan hus 2 var 20,5 meter långt och hade sex par takbärande stolpar. 
Stolphålen till dessa s. k. bockpar var som regel djupare och bättre bevarade 
än stolphålen till väggarna. Bockparens inbördes avstånd varierade dock 
något mellan de två husen, vilket kan bero på en något olika rumsdisposition. 
I båda husen fanns ett bockpar i vardera gaveln, vilket tyder på att gavlarna 
varit raka eller halvvalmade. I hus 1 fanns två tydliga ingångspartier med 
indragna dörrstolpar, den ena på sydsidan strax väster om husets mitt, den 
andra på norrsidan i husets västra del. Utmed sydväggen fanns ytterligare 
två troliga ingångar, markerade endast genom ett större avstånd mellan vägg
stolparna. Även i den västra gaveln kan det ha funnits en ingång. Här fanns 
två stolpar ca två meter utanför gaveln, vilka kan ha ingått i ett vindskydd 
eller en överbyggnad till ingången. I hus 2 fanns på motsvarande sätt en 
ingång med indragna dörrstolpar på sydsida. Dessutom fanns ytterligare två 
troliga ingångar, en i den västra delen av norrsidan och en i den västra ga
veln, den senare med dubbel stolpsättning. Denna slags stolpsättning fanns 
även i västgaveln till hus 5 (se Fig. 3).

På motsvarande sätt kan ses att hus 3 och 4 uppvisar klar släktskap (Fig. 
7 och 8). Dessa hus var 25 respektive 26 meter långa. Det tydligaste gemen
samma draget för dessa två hus är kombinationen av sidsule- och mittsule- 
konstruktion. Genom att ersätta ett av bockparen med en mittstolpe har 
man i de bägge husens centrala delar skapat möjligheter för en större öppen 
rumsyta. I hus 3 mätte detta rum knappt 9 meter och i hus 4 hela 13 meter. 
Liksom i hus 1 och 2 förefaller den takbärande konstruktionen även i hus 3 
och 4 har gått ända ut i gavlarna. Stolphålen till bockparen i gavlarna till 
dessa hus var visserligen något grundare än stolphålen till husens övriga 
bockpar, men man kan här vända på resonemanget och istället hävda att de 
stolphål som begränsat de stora rumsspannen varit djupare grävda. Särskilt 
tydligt ses detta i hus 4 (Fig. 8). Hus 4 var sämre bevarat än hus 3, och 
flertalet stolphål från väggarna saknades. Husets västra del, vilken sam
manfaller med östra delen av hus 1, saknade helt stolphål från väggarna. I
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Fig. 5. Hus 1. Plan 1:200. Profiler 1:100. 

Fig. 5. House 1.
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Fig. 6. Hus 2. Plan 1:200. Profiler 1:100. 

Fig. 6. House 2.
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Fig. 7. Hus 3. Pian 1:200. Profiler 1:100. 

Fig. 7. House 3.
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Fig. 8. Hus 4. Plan 1:200. Profiler 1:100.

Fig. 8. House 4.



det östligaste bockparet har ett stolphål försvunnit i samband med att en 
mindre grop grävts här. I bägge husen fanns en ingång från norr, vilken 
ledde in mot det stora rummet. Sannolikt har det funnits fler ingångar till 
husen.

KONSTRUKTION OCH FUNKTION
De hus som framträdde i Ståstorp uppvisade till delar helt olika karaktär. 
Vad som skulle kunna betecknas som traditionella långhus förekom vid sidan 
av mindre stolpbyggda hus, grophus, och sist men inte minst en ovanlig typ 
av stolphus med en avvikande takkonstruktion. Bebyggelsens sammansätt
ning och klara avgränsning tydde på att det rörde sig om en mindre bosätt
ning, troligen en ensamliggande gård. Husen föreföll ha varit löst gruppe
rade kring de större stolpbyggda husen, och några hägnader eller andra fy
siska avgränsningar av gården tycks inte ha funnits. Det är uppenbart att 
alla hus inte existerat samtidigt, men husens inbördes ålder och funktion är 
inte självklar.

På grund av odlingsskadorna inom området, fanns ingen stratigrafi be
varad som kunde lösa dessa frågor. Det ringa fyndmaterialet har inte heller 
varit till någon hjälp, och de 14C-dateringar som gjorts på husen säger inget 
annat än att bebyggelsen som helhet funnits mellan ca 700 och 1000 e.Kr. 
Denna dateringsram är angiven med två sigmas intervall, men om vi begrän
sar dateringen till ett sigmas intervall, kan hus 2 och 3 rent hypotetiskt ha 
varit samtida och något äldre än hus 1 och 4, vilka i sin tur skulle kunna ha 
varit samtida (tabell 1). En blick på utgrävningsplanen visar emellertid att 
så inte kan vara fallet. Hus 1 och 4 skär över varandra och måste ha funnits 
under olika tider. Hus 2 och 3 tangerar varandra och bör rimligen också ha 
olika ålder. Konstruktionsmässigt uppvisar hus 1 och hus 2 stora likheter, 
vilket skulle kunna tyda på en samtidighet. Samma förhållande gäller för 
hus 3 och hus 4. Dessa likheter mellan de olika husen medför emellertid inte 
per automatik att sannolikheten skulle vara större att de existerat samtidigt. 
En gård har haft behov av byggnader för olika ändamål, och skillnaden 
mellan de två hustyperna kan ha varit funktionellt betingad, inte tidsmässig. 
Att gå på yttre likheter eller ,4C-dateringar tycks således inte vara en fram
komlig väg när det gäller frågan om gårdens sammansättning.

För att rätt kunna tolka den funktion olika hus haft, krävs oftast före
komsten av olika konstruktioner eller fynd i husen. Lergolv, härdar och ugn
ar anses typiska för bostadshusen, likaså fynd av hushållskaraktär. I fähus 
och stall förekommer ibland spår efter båsindelning, och i verkstadshus kan
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det finnas avfallsprodukter från allehanda hantverk. Även naturvetenskap
liga analyser, såsom fosfatanalys och makrofossilanalys kan bidra till tolk
ning av husens funktion.

Som tidigare nämnts har boplatsen vid Ståstorp varit utsatt för en inten
siv odling som helt utplånat alla spår av kulturlager. Några golvlager, här
dar eller ugnar som kunde knytas till husen fanns inte heller bevarade, och 
fynden lyser nästan helt med sin frånvaro. I hus 1 fanns visserligen en härd 
strax innanför den centralt belägna ingången från söder, men denna kan inte 
vara samtida med huset, eftersom dess placering blockerat möjligheten att 
ta sig in i huset. I flera av stolphålen till hus 5 och 6 påträffades emellertid 
ansenliga mängder förkolnade sädeskorn m.m., vilket kan tyda på att dessa 
hus har använts som sädesmagasin. Hus 9, som tolkats som ett fyrstolpshus, 
har sannolikt fungerat som förrådsbyggnad. I det större grophuset (hus 7) 
påträffades en sländtrissa, vilket har tolkats så att textilhantverk förekom
mit i huset. Vad gäller de större långhusen (hus 1-4) är det rimligt att antaga 
att något eller några av dem fungerat som bostadshus, medan andra kan ha 
varit ekonomibyggnader, fähus eller dylikt. Alternativt kan ett och samma 
hus ha inrymt flera funktioner.

Vad det gäller den senare möjligheten kan påpekas att det är en sedan 
länge etablerad uppfattning att det i långhusets östra del fanns plats för 
tamdjuren, medan människornas bostad fanns i den västra delen av samma 
hus. Denna uppfattning grundar sig främst på omfattande danska under
sökningar, där man i järnåldershus funnits spår som tolkats som lämningar 
efter bås eller spiltor till djur (se bl.a. Hvass 1980). Carlie har i sin genom
gång av de halländska järnåldersgårdarna gjort en grundlig komparativ stu
die av järnåldersbebyggelsen i Danmark och Sydsverige med tanke på denna 
uppdelning av långhusen. Han påtalar att förekomsten av byggnader som 
innehåller både stall/fähusdel och bostadsdel är mycket begränsad, och fram
förallt koncentrerad till stora jylländska boplatser från äldre järnålder. Un
der yngre järnålder förekommer inom samma område ett fåtal hus där denna 
delade funktion kunnat fastställas, medan det inom övriga delar av Syd- 
skandinavien inte med säkerhet kunnat fastställas att bostad och stall/fähus 
funnits inom samma byggnad. Carlie menar således att denna tudelning av 
långhusen reservationslöst accepterats av andra forskare, och i många fall 
applicerats på järnåldershus, där det saknas konkreta belägg för en sådan 
delning (Carlie 1999, s. 102ff.). Myrdal menar att hus med kombinerad 
bostads- och fähusdel finns belagda fram till ca 600 e. Kr., men att det där
efter sker en successiv övergång till separata bostads- och fähus. (Myrdal 
1985, s. 77ff.). Tanken att något eller några av de fyra stora husen i Ståstorp



varit rena bostadshus, medan andra fyllt mer mångskiftande funktioner, bl.a. 
som stall/fähus, förefaller således inte orimlig.

Betraktar vi de fyra stora husen ser vi, vilket tidigare påtalats, att hus 1 
och 2 uppvisar flera gemensamma drag, och att samma förhållande gäller 
för hus 3 och 4. I hus 1 och 2 har taket burits upp av parvis placerade 
stolpar, en s.k. sidsulekonstruktion. I hus 1 finns fem ingångar. Tre från 
söder, en från norr och en på gaveln i väster. Hus 2, som är något mindre, 
har tre ingångar. En från söder, en från norr och en på gaveln i väster. I de 
två husen finns ingångar med olika utformning och bredd. Dels finns de som 
har indragna dörrstolpar, och som har en bredd av knappt 1 meter. Dels 
finns öppningar med bredder mellan 1,3 och 2,5 meter. De senare har suttit 
i liv med ytterväggarna (Fig. 5 och 6).

Trots att det inte finns några spår efter mellanväggar i husen, skulle man 
utifrån de många dörrarnas placering och konstruktion våga hävda att husen 
varit uppdelade i olika rum, och att den likartade placeringen av ingångarna 
till de två husen också skulle kunna tyda på liknande funktioner i de bägge 
husen (Fig. 9). De bredare öppningarna har troligen varit försedda med dubbel
dörrar, vilket gjort att man haft bättre plats att komma in och ut ur huset med 
redskap, medan människor och boskap lätt kunnat passera genom de smalare 
dörrarna. I hus 1 kan man således tänka sig att gavelrummet åt väster, där det 
funnits en bredare, täckt ingång från väster, fungerat som vagnslider/förråd. 
Rummet omedelbart öster om vagnslidret/förrådet, har en något smalare in
gång från söder och kan ha utgjort förråd. Ytterligare ett gavelrum kan ha 
funnits i husets östra del, också det ett förråd. Förrådsrummen kan ha varit 
lagringsplats för allehanda produkter, såsom redskap, djurfoder m.m. Den 
centrala delen av huset skulle då ha kunnat fungera som stall/fähus. Även i 
hus 2 tycks ha funnits två rum i den västra delen, men rummens funktioner 
förefaller vara omkastade. Gavelrummet har endast en smal ingång, vilket 
gör det troligt att vi här haft ett förråd, medan rummet öster om detta har haft 
en bred ingång från norr, och varit väl lämpat som vagnslider. Den östra delen 
av huset tycks dock endast bestått av ett rum, troligen stall/fähus.

Om vi övergår till att granska hus 3 och 4 finner vi att det inte heller i 
dessa finns några spår efter mellanväggar, härdar eller andra anläggningar 
som kan haft anknytning till husen (Fig. 7 och 8). Vad det gäller hus 4 sak
nas också en stor del av de stolphål som funnits utmed väggarna. Framfö
rallt gäller detta den västra delen av huset. Endast en ingång i vardera huset 
har kunnat beläggas. Dessa har legat på norrsidorna, varit knappt 1 meter 
breda och försedda med indragna dörrstolpar. Det är mycket troligt att det 
funnits ytterligare ingångar. Stolphålen till den takbärande konstruktionen
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tecknade sig dock tydligt, och visade på en ovanlig lösning där man kombi
nerat en mittsule- och sidsulekonstruktion. Då man på detta sätt skapat 
stora öppna rumsytor i de två husen, måste det ha medfört en försvagning 
av takkonstruktionen. Det förefaller emellertid som om man har löst detta 
problem. Mitt emellan de två bockpar som begränsar rumsytan i hus 3 fanns 
nämligen, förutom mittstolpen, även två andra stolphål, varav ett fanns en 
knapp meter innanför den södra långsidan och ett annat en knapp meter 
innanför den norra långsidan. Stolphålen var påfallande symmetriskt place
rade, och något djupare än genomsnittet för väggstolparna (Fig. 7). Om de 
stolpar som varit placerade här förbundits med en bindbjälke upptill, skulle 
denna bjälke kunna ha utgjort stöd för stolpar, som i sin tur kunde stödja 
takets sidoåsar, och därigenom ta upp en del av taktyngden. Som ett extra 
stöd för takåsen hade också mittstolpen placerats något öster om bindbjälken. 
Genom denna konstruktion har alltså en betydligt större rumsyta kunnat 
skapas i huset utan att takkonstruktionen försvagades.

På liknande sätt kan hus 4 ha varit byggt, men här har man skapat ett 
ännu större rum genom att införliva två långa bindbjälkar i konstruktionen. 
Något öster och väster om husets mitt fanns stolphål strax innanför långsi
dorna, ett vid den södra sidan och ett vid den norra sidan (Fig. 8). De stolpar 
som stått här kan ha utgjort underlag för två bindbjälkar som sträckt sig 
över till motstående väggar. Några spår efter de två stolpar som då bör ha 
kompletterat denna konstruktion fanns emellertid inte. Att dessa stolphål 
saknas kan bero på de odlingsskador som förekom. På samma sätt som i hus 
3 hade också mittstolpen fått hjälpa till att stötta takåsen.

Kombination av mittsula och sidsula har endast undantagsvis kunnat 
påvisas i vikingatida material. Från nuvarande svenskt område är den helt 
okänd, medan den i Danmark har konstaterats på enstaka platser. Vid Rune- 
gård på Bornholm har t. ex. ett nästan 30 meter långt hus av denna typ 
undersökts. Här hade mittstolpen placerats i husets västligaste del. Watt tar 
inte ställning till husets funktion, men påpekar att det inte fanns några spår 
efter mellanväggar i husen, men väl efter en härd i den västra delen. (Watt 
1983, s. 141). Härden tillsammans med fyndet av en kvarnsten skulle kunna 
tyda på att huset fungerat som bostad.

Mer snarlika paralleller till Ståstorpshusen har påträffats vid Toftegård 
på östra Själland. Aren 1996 och 1997 undersöktes där ett stort antal hus 
från vikingatiden, varav flera hade en takkonstruktion som kombinerade 
mittsula med sidsula. Ett av husen hade en stolpsättning som är mycket 
snarlik den i hus 3. Toftegårdshuset är något längre än husen från Ståstorp, 
och har tolkats som en ekonomibyggnad. (Tornbjerg 1998, s. 224, fig. 8).
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ATT SKAPA EN HALL
Den stora rumsyta som genom mittsulekonstruktionen skapades i husen från 
Ståstorp för också tankarna till den hustyp som vanligen kalias trelleborgs- 
hus. Utmärkande för dessa hus är att de har konvexa långsidor och att de 
endast innehåller två par takbärande stolpar som avgränsar en stor öppen 
hall i husets mitt. Dessutom finns två gavelrum, ett vid vardera kortsidan. 
Trelleborgshusen har också yttre snedsträvor, s.k. treller, utmed sidorna. 
Trellerna hade till uppgift att stärka väggarna, som fick ta emot ett ökat 
tryck när takstolparna togs bort i hallen (Wranning 1999, s. 41). Trelleborgs
husen har varit föremål för mycket diskussioner. Hustypen är främst känd 
genom undersökningarna på de vikingatida ringborgarna Trelleborg, Fyrkat 
och Aggersborg i Danmark, vilka anses ha blivit uppförda under 980-talet 
(se bl.a Nørlund 1948; Olsen & Schmidt 1977). Bender Jørgensen anser att 
trelleborgshusen uppträder något tidigare, vid 900-talets mitt, och som ar
gument för detta hänvisar hon till dendrokronologiska dateringar av en brunn 
i Vorbasse, vilken kunnat knytas till ett hus av denna typ (Bender Jørgensen 
& Eriksen 1995, s. 20). Jensen menar att hustypen endast förekom under en 
generation, från omkring år 975 och fram till 1000-talets mitt (Jensen 
1987:10). Trelleborgshuset är således en relativ kortvarig företeelse som fö
rekom under den sena vikingatiden.

I sin redogörelse för hur dessa hus varit byggda i den vikingatida borgen 
Fyrkat, fäster Olsen och Schmidt uppmärksamheten på en del intressanta 
byggnadsdetaljer som kan vara relevanta när det gäller hus 3 och 4.1 husen 
från Fyrkat och det danska Trelleborg, har de takbärande stolparna redu
cerats till två par som burit upp sidoåsarna och upptill varit förenade med 
bindbjälkar. Dessa bockpar har ingått i de mellanväggar som avskiljer de 
två gavelrummen från den stora hallen, som i Fyrkat varit hela 18 meter 
lång. Olsen & Schmidt påpekar att det förefaller orimligt att sidoåsarna 
klarat att bära upp taket över en så lång sträcka, även om väggarna för
stärkts för att ta emot en del av taktyngden. I stället menar de att vissa av 
långsidornas väggstolpar i den stora hallen upptill förenats med bindbjälkar 
som sträckt sig från vägg till vägg. På dessa bindbjälkar har sedan rests 
stolpar till stöd för takets sidoåsar (Olsen & Schmidt 1977, s. 124). Härige
nom har man kunnat bibehålla den öppna hallen, men ändå få ett stöd för 
den stora takytan (se a.a., fig. 98). Det är just denna konstruktion som tycks 
ha kommit till användning i hus 3 och 4 i Ståstorp. Dessa hus är emellertid 
inte några trelleborgshus, men strävan att åstadkomma en större rumsyta, en 
”hall”, tycks vara gemensam för de två hustyperna. I Ståstorpshusen vilade
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inte bindbjälken direkt på väggstolparna, utan på stolpar som grävts ned en 
bit innanför väggen. Detta kan bero på att man ansett att väggstolparna inte 
varit tillräckligt kraftiga för att klara av tyngden av både tak och bind- 
bjälke, men kan också bero på att bindbjälkarna då kommit så lågt att de 
varit till hinders när man skulle vistas i huset. Genom att istället förankra 
bindbjälkarna i stolpar som var något indragna från väggarna, kunde man 
vinna två saker. Dels blev bindbjälkarna kortare, vilket ökade bärkraften, 
och dels kom de högre upp, vilket kan ha gjort det möjligt att obehindrat gå 
under dem utan att bocka sig. Ovanpå bindbjälkarna har man också haft 
möjlighet att lägga en innertak, ett loft, över delar av rummet.

Trelleborgshusen förknippas i regel med en framväxande stormannaklass, 
och när de förekommer på boplatserna har de oftast betecknats som går
dens huvudbyggnad och bostadshus (Olsen &c Schmidt 1977, s. 132). Med 
tanke på de stora rumsytor (”hallar”) som skapats i hus 3 och 4, bör man 
våga sig på att också tolka hus 3 och 4 som gårdens huvudbyggnader och 
bostadshus. Sannolikt har de stora rummen varit avgränsade av mellanväggar, 
vilket givit plats för två gavelrum i vardera huset. Dessa rum kan ha utnytt
jats som förråds- och/eller lagerutrymme (Fig. 9). Det hus av liknande slag 
som påträffades vid Toftegård på Själland, tolkades visserligen som ett ut
hus (Tornbjerg 1998, s. 224), men som Carlie påpekar, är tendensen att 
gruppera husen efter olika funktioner beroende av övriga byggnaders stor
lek inom boplatsen. Ju större långhusen är, desto större tenderar också uthusen 
att bli (Carlie 1999, s. 199). Det är emellertid inte troligt att hus 3 och 4 
tillkommit under inflytande av den hustyp som representeras av trelleborgs
husen. De senare förekommer under slutet av vikingatiden, vilket bör mot
svara en tid då Ståstorpsboplatsen var på väg att överges, eller rent av redan 
hade upphört att existera. Husen representerar dessutom sannolikt två olika 
generationer av gården, varför åtminstone en av dem bör vara äldre än den 
hustyp vi kan se i den sena vikingatidens hallbyggnader. Den byggnads- 
tekniska lösning som kan ses i dessa hallbyggnader var således inget nytt. 
Konstruktionen hade sannolikt redan använts under några hundra år, men 
fick sin fulländning i trelleborgshusen. Att Ståstorpshusen, i likhet med 
trelleborgshusen, skulle tyda på att det på gården funnits personer med en 
högre social status, är inte troligt. Det finns inget i fyndmaterialet som anty
der detta.

120



GÅRD PÅ GÅRD

Tidigare undersökningar av mindre gårdar från yngre järnålder i Skåne har 
bl. a. utförts i Bjärred, St. Köpinge och Brågarp.

I Bjärred daterades den äldsta bosättningsfasen till vendeltid. Bebyggel
sen bestod av tre långhus, två grophus och två brunnar. De tre långhusen 
hade avlöst varandra. Några spår efter hägnader eller avgränsningar av 
boplatsytan fanns inte, men i en senare byggnadsfas som daterades till vikinga
tiden, utvidgades bosättningen till tre separata gårdar. Från denna tid fanns 
spår efter diken och hägnader (Kriig 8c Pettersson 1997, s. 160).

I St. Köpinge undersöktes delar av ett långhus och ett grophus. Söder
berg anser att lämningarna representerar delen av en mindre gård från äldre 
vikingatid. Gården bedömdes ha ingått i ett rörligt bebyggelsemönster. Hägna
der eller andra gränser kring gården saknades (Söderberg 1991, s. 7ff.).

Bebyggelsen i Brågarp daterades till vendeltid och vikingatid. Den bestod 
av tre långhus, ett grophus och ett mindre skjul. Långhusen har ansetts av
lösa varandra inom samma gårdsanläggning. Det långhus som bedömdes 
vara äldst hade rundade gavlar, medan de andra husen hade de för vikinga
tiden karakteristiska raka gavlarna. Brunnar, materialgropar och liknande 
strukturer kan ha funnits utanför undersökningsytan, men hägnader som 
avgränsade boplatsen saknades. Det senare har tolkats så att det troligen 
rör sig om en ensamgård (Pettersson 1996, s. 27).

På alla dessa ställen framtonar en löst grupperad bebyggelse med långhus 
och grophus, ibland kompletterad med mindre byggnader. Hägnader eller 
andra avgränsningar av boplatserna förekommer i enstaka fall, men verkar 
inte vara regel. De större stolpbyggda husen tycks ha utgjort den centrala 
delen av gården. I vissa fall har konstaterats att olika hus avlöst varandra, 
vilket tolkats så att platsen varit bebodd under en längre sammanhängande 
period, eller att man efter ett kort avbrott åter tagit boplatsen i anspråk.

Även i Ståstorp är det uppenbart att alla hus inte funnits samtidigt, och 
att vi också här har att räkna med mer än en generation av hus. Det har 
tidigare föreslagits att hus 3 och 4 varit bostadshus och hus 1 och 2 fähus/ 
stall kombinerade med förrådsutrymmen. Utgår vi från att boplatsen speg
lar en ”normalgård'’, liknande de som påträffats bl.a. i Bjärred, St. Köpinge 
och Brågarp, bör ett bostadshus och ett stall/fähus utgöra en generation av 
gården, medan det andra bostadshuset och stallet/fähuset representerar en 
annan generation. Eftersom bostadshuset, hus 4, och stallet/fähuset, hus 1, 
skär över varandra, kan dessa inte varit samtida. I stället bör då hus 4 varit 
samtida med stallet/fähuset, hus 2, varpå följer att hus 1 istället varit samtida
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med bostadshuset, hus 3. Dessa huskombinationer har utgjort stommen i 
två gårdar, till vilka de mindre stolpbyggda husen och grophusen varit kopp
lade. Vilken av dessa grupperingar av hus som utgjort den äldsta gården går 
inte att fastställa. Inte heller går det att avgöra om de två gårdarna direkt 
avlöst varandra, eller om området varit övergivet under en viss tid. Likhe
terna i konstruktionen mellan å ena sidan hus 1 och 2, och å andra sidan hus 
3 och 4, skulle emellertid kunna tyda på att gårdsgenerationerna följt tämli
gen omedelbart på varandra.

Boplatsen i Ståstorp var genom sitt läge, ca 1 kilometer från kusten, 
gynnsamt placerad i skärningspunkten mellan olika resursområden. Detta 
skapade bra förutsättningar för andra utkomstmöjligheter än odling. När
heten till mossmarker och vidsträckta strandängar bör ha inneburit att man 
haft tillgång till betesmarker och vinterfoder för djuren. I havet har det fun
nits tillgång på fisk, fågel och säl. En boplats med denna variation i 
resursutnyttjanden bör ha varit väl organiserad och haft behov av byggna
der för olika ändamål. Det finns emellertid inget som tyder på att gården vid 
Ståstorp på något sätt skulle ha utmärkt sig i fråga om socialt och ekono
miskt välstånd. Snarare framstår den som en tämligen ordinär gård från sen 
vendeltid och vikingatid.

Den kombination av sidsule- och mittsulekonstruktion som kunde kon
stateras i två av husen har tidigare inte påträffats i Sydsverige. De närmaste 
parallellerna finns på östra Själland och på Bornholm. Hårdh påpekar att 
Sydvästskåne under yngre järnålder haft kontakter med såväl Bornholm som 
övriga Danmark. Under äldre vendeltid framträder kontakterna med Born
holm tydligast, medan den yngre vendeltiden uppvisar starkare kontakter 
med övriga Danmark. Under vikingatiden, främst den sena vikingatiden, 
blir kontaktmönstret mer mångskiftande och visar nu inslag också från Väst
europa, Norge, de slaviska områden och från Kali fatet (Hårdh 1984, s. 97ff.). 
Skall husen i Ståstorp också ses som ett resultat av dessa kontakter? Stås
torp ligger nära kusten utmed den segelrutt som förbinder Själland med Born
holm, varför tanken inte förefaller orimlig.

SAMMANFATTNING
Den arkeologiska undersökningen vid Ståstorp visade att det på platsen fun
nits en väl avgränsad gård under sen vendeltid och vikingatid. Gårdens bygg
nader, varav flera 14C-daterats till tiden mellan ca 700 och 1000 e. Kr., har
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legat på en flack förhöjning i ett övrigt svagt kuperat landskap. Totalt påträf
fades tio huslämningar bestående av åtta stolpbyggda hus i olika storlekar 
och två grophus. De fyra största husen var bäst bevarade. Av dessa tolkades 
två som bostadshus, medan de andra två tolkades som ekonomibyggnader 
med flera funktioner, såsom stall/fähus, förråd och vagnslider. De stora hu
sen har legat centralt på den flacka höjden, medan mindre byggnader grup
perat sig söder om dessa.

De två bostadshusen uppvisade en mycket ovanlig konstruktionslösning, 
vars paralleller hittills endast påträffats i ett fåtal exemplar på östra Själ
land och på Bornholm. I husens centrala del hade det takbärande bockparet 
ersatts av en enda mittstolpe, varigenom en större rumsyta skapats i de två 
husen. För att kompensera den försvagning av takkonstruktionen som häri
genom uppstod, hade man i dessa större rum placerat stolpar strax innan
för husens långsidor, och förbundit dessa med bindbjälkar. Dessa bindbjälkar 
sträckte sig från vägg till vägg, och har troligen varit stöd för stolpar som 
stöttat takets sidoåsar. Denna strävan efter stora rumsytor gör sig tydligast 
märkbar under sen vikingatid, då man i de s.k. trelleborgshusen konstru
erade stora hallar på ett liknande sätt. Parallellerna med dessa hallbyggnader 
skall dock inte dras för långt. Dessa kopplas i regel samman med en fram
växande stormannaklass under den sena vikingatiden, och förknippas då 
med ett materiellt välstånd och en högre social status. Boplatsen vid Stås
torp är extremt fattig på fynd, och det finns inget som tyder på den skall 
kopplas samman med de miljöer som representeras av denna hustyp. Icke 
desto mindre visar de två hustyperna en konstruktionsmässig släktskap, 
som vittnar om att byggnadssättet redan funnits under åtminstone ett par 
hundra år innan det till fullo utnyttjades i den sena vikingatidens hall
byggnader.

Två andra större hus tolkades som ekonomibyggnader. Dessa hade många 
ingångar, en del smala, en del breda. Ingångarnas placering och utseende 
tyder på en likartad uppdelning av de två husen i olika rum med varierande 
funktioner. De bredare ingångarna har troligen varit försedda med dubbel
dörrar, vilket gjort det lättare att komma ut och in i husen med större redskap. 
De smalare dörrarna kan ha lett in till utrymmen som fungerat som stall/ 
fähus.

Vid undersökningen av de fyra huvudbyggnaderna framgick att alla dessa 
inte kan ha funnits samtidigt. En rimlig tolkning är att ett bostadshus och ett 
fähus/stall utgjort en generation av gården, medan de andra två motsva
rande husen representerar en annan generation. Till dessa två gårdsenheter 
har sedan de andra kringliggande byggnaderna hört.
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Fyndmaterialet från undersökningen är mycket magert, och ger inte några 
närmare upplysningar som kan hjälpa oss att karakterisera platsen och dess 
betydelse. Det gynnsamma läget i ett kustnära område bör dock ha gett 
gården goda möjligheter för ett varierat näringsfång.
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NYTT LJUS ÖVER FALSTERBO 
- ARTON ÅR EFTER "MEDELTIDSSTADEN

The artide deals with the archaeological state of research 

in Falsterbo, a medieval city in Scania. A point of depart

ure is the research project "The Medieval Town" which 

was carried out in 1976-84 and the aim is to discuss the recent development of Swedish urban 

archaeology after this project up until today from the experience of one single town. Do we 

practise urban archaeology according to the intentions of the project "The Medieval Town" or 

shall we follow new strategies? At first the main outlines of the history of medieval Falsterbo 

are summarized and then a short account of the archaeological fieldwork before and after the 

research project "The Medieval Town" is presented. The potential of the new archaeological 

source material is discussed and further the possibility to change the picture of medieval Fal

sterbo with the help of this material. Finally some new perspectives of research are sketched 

out where the medieval urbanization is looked upon from a regional respectively mental point 

of view.

a v Lars Ersgård



INLEDNING
Forskningsprojektet ”Medeltidsstadens” inventeringar av alla de medeltida 
städerna i Sverige under åren 1976 till 1984 gav såväl ett perspektiv på den 
tidiga urbaniseringen som helhet som möjlighet att formulera ett arkeologiskt 
forskningsläge för varje enskild stad (om projektet se Andersson 1976 och 
Andersson 1990). För några städers vidkommande blev projektet snart också 
en utgångspunkt för fördjupad forskning kring den aktuella orten.

Nu har arton år förflutit sedan ”Medeltidsstadens” officiella avslutande 
år 1984. Vad har hänt sedan dess? Hur bedriver vi stadsarkeologi i början 
av 2000-talet? Kan vi arbeta vidare i ”Medeltidsstadens” anda eller finns 
det anledning att lägga ut nya kurser? Dessa frågor är utgångspunkten för 
följande rader där jag ämnar diskutera forskningsläget idag för en medel
tida stad i Skåne, nämligen Falsterbo. Att just denna ort blivit föremål för 
följande ”pilotstudie” beror till stor del på att ett förhållandevis stort antal 
arkeologiska undersökningar blivit utförda där efter projektet ”Medeltids
stadens” inventering. I detta avseende skiljer sig Falsterbo från de flesta 
andra städer av medeltida ursprung i landet där undersökningarnas antal 
påtagligt minskat.

Att betrakta det medeltida Falsterbo år 2002 innebär vidare ett tillfälle 
till vetenskaplig självrannsakan för undertecknad. Som författare till såväl 
”Medeltidsstadens” rapport över nämnda stad som doktorsavhandlingen 
”Vår Marknad i Skåne”, i vilken det medeltida Falsterbo utförligt behandla
des, fick jag på 1980-talet tillfälle att skapa ett forskningsläge vilket jag nu 
får möjlighet att sätta i ett självkritiskt - och förhoppningsvis fruktbart - 
perspektiv (Ersgård 1984; Ersgård 1988).

Inför uppgiften att försöka revidera forskningsläget för det medeltida 
Falsterbo kan man generellt fråga sig vad som kunnat bidra med ny kun
skap kring orten. Skall vi i första hand fokusera på det nya och tämligen 
omfattande källmaterialet, som tillkommit under 1980-talets senare del och 
under 1990-talet? Detta kan vi konfrontera med de arkeologiska kartor över 
orten som tidigare upprättats, vilka visar exempelvis den medeltida bebyg
gelsens utbredning eller den ursprungliga topografin. Det nya källmaterialet 
skulle då i bästa fall kunna komplettera, förtydliga och kanske även korri
gera en bild av olika topografiska företeelser, som tidigare förelåg. Det skulle 
även kunna användas för att lösa olika stadsarkeologiska problem vilka 
tidigare formulerats men av brist på relevant källmaterial fått förbli olösta, 
t.ex. den topografiska relationen mellan staden Falsterbo och det närlig
gande stora marknadsområdet.

128



En revidering av forskningsläget kan emellertid också betyda att man ställer 
nya frågor till källmaterialet och anlägger andra perspektiv på fenomenet 
Falsterbo under medeltiden än vad som tidigare gjorts. I detta sammanhang 
blir det nya källmaterial som tillkommit sedan 1984 inte av någon direkt 
avgörande betydelse. Det är istället det annorlunda forskningsperspektivet 
som genererar den nya kunskapen och härvidlag kan man ställa frågorna till 
såväl nytt som gammalt källmaterial. I det följande kommer jag att disku
tera tillkomsten av ny arkeologisk kunskap om det medeltida Falsterbo ur 
båda de nämnda aspekterna, dvs. vad har tillkomsten av nytt källmaterial 
betytt resp. vad kan helt nya forskningsperspektiv spela för roll.

Nedan kommer jag först att ge en bakgrundsteckning avseende det med
eltida Falsterbos allmänna historiska utveckling samt i översiktliga drag 
beskriva fältverksamhet och forskning till och med projektet ”Medeltids
staden”. Därefter gör jag en likaledes översiktlig redogörelse för den arkeo
logiska fältverksamhet som ägt rum i Falsterbo efter ”Medeltidsstadens” 
avslutande och fram till idag. Det därpå följande avsnittet bildar kärnan i 
denna studie, dvs. diskussionen kring ett förhoppningsvis nytt forsknings
läge i början av 2000-talet. Studien avslutas med en framåtblickande sum
mering vad gäller resultat och visioner för stadsarkeologin inte endast i Fal
sterbo utan också i ett mera generellt perspektiv.

DET MEDELTIDA FALSTERBO 
- EN ALLMÄNHISTORISK BAKGRUND

Följande korta översikt bygger på mera utförliga framställningar i rappor
ten för projektet Medeltidsstaden samt min doktorsavhandling (Ersgård f 984; 
Ersgård 1988)

Orten Falsterbo omnämns första gången i en skriftlig källa från 1200- 
talets förra hälft i samband med uppsättandet av ett sjömärke på platsen. 
Det är dock inte förrän under detta århundrades senare del som källorna 
berättar om marknader på platsen. Även det arkeologiska källmaterialet 
kan bekräfta att en bebyggelse av säsongsmässig karaktär, men av begrän
sad omfattning, växer fram i strandområdena vid Falsterbohalvöns sydväs
tra hörn under 1200-talet. Borgen Falsterbohus i sitt äldsta skick uppförs 
under detta skede och möjligen har även den stora tyska kyrkogården och 
den därtill hörande Mariakyrkan, som kom att bli en gemensam begrav
ningsplats för alla tyska köpmän i Falsterbo, anlagts under 1200-talet.



Falsterbo växer sålunda fram som en parallell till Skanör på halvöns norra 
del och bägge platserna blir under medeltiden huvudorter för den viktiga 
Skånemarknaden, ett centrum av internationell betydelse för sillfiske och 
handel i Öresundsregionen. Falsterbo är under 1200-talet och första hälften 
av 1300-talet den mindre marknadsorten i förhållande till det dominerande 
Skanör, men växer i betydelse under senmedeltiden. Marknadsområdet ex
panderar då avsevärt i och med att ett antal av de mest betydande tyska 
hansastäderna får s.k. fit-områden i förläning av danska kronan, vilka de 
disponerar för sin verksamhet under marknadstiden från början av augusti 
till slutet av oktober. På flera av dessa områden uppförs kompanihus och 
anläggs mindre begravningsplatser. Andra institutioner, som enligt de skrift
liga källorna skall ha funnits på marknadsområdet i Falsterbo, är en dansk 
kyrka och ett franciskankapell i den västra delen av Falsterbo. Borganlägg
ningen Falsterbohus, som legat centralt i marknadsområdet, har under sen
medeltiden byggts ut i flera etapper.

Relativt sent finns belägg för en topografiskt och formellt avgränsad, 
permanent stadsbebyggelse i Falsterbo. Först 1401 omtalas Falsterbo som 
en köpstad och 1415 har staden haft två borgmästare och rådmän. Institu
tioner i stadsbebyggelsen har utgjorts av kyrkan S:ta Gertrud, ett rådhus 
samt sannolikt även ett helgeandshus.

Falsterbo behåller sin roll som betydande marknadsort och centrum för 
sillfiske genom hela senmedeltiden och fram till 1500-talets första hälft. Då 
avvecklas de årliga marknaderna och orten sjunker snabbt tillbaka till en 
obetydlig tillvaro som by och fiskeläge. Under nyare tid inkorporerades Fal
sterbo administrativt med Skanör och förlorade helt sin forna urbana ka
raktär.

FÄLTVERKSAMHET OCH FORSKNING 
TILL OCH MED "MEDELTIDSSTADEN"
Arkeologiska undersökningar påbörjades i Falsterbo redan på 1880-talet 
och fältverksamheten har därefter fortsatt med varierande intensitet fram 
genom 1900-talet. Fram till andra världskriget var det arkeologiska intres
set riktat framför allt mot de monumentala anläggningarna såsom borgen 
Falsterbohus och Tyska kyrkan. Under senare delen av 1900-talet har vill
koren för arkeologin i Falsterbo bestämts av omvandlingen av orten till ett
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modernt villasamhälle. Eftersom den nya bebyggelsen i första hand bestått 
av småhus har ingreppen i de medeltida kulturlagren varit talrika men i 
ytmässigt avseende relativt begränsade. De arkeologiska undersökningar, 
som förorsakats av den moderna bebyggelseexpansionen, har i första hand 
utgjorts av mindre provschakt, mera sällan större yttäckande avbaningar. 
Dessa många små ”titthål” i kulturlagren har varit användbara när det gällt 
att kartera exempelvis expansionsfaser i bebyggelsen eller utbredningen av 
vissa topografiska fenomen såsom de karakteristiska lerbottnarna. Däre
mot är det betydligt svårare att använda detta material för att studera inre 
strukturella sammanhang i den medeltida bebyggelsen.

Utöver exploateringsundersökningarna gavs under 1970- och 80-talen 
även tillfälle till mera vetenskapligt riktade fältarkeologiska insatser tack 
vare ett årligt anslag från Vellinge kommun. I Falsterbo utnyttjades detta för 
att belysa den speciella problematik som den permanenta stadsbebyggelsens 
läge och karaktär utgjorde.

I projektet ”Medeltidsstadens” rapport nr 53 presenterades det samlade 
arkeologiska materialet från Falsterbo samt gjordes en första preliminär 
bearbetning av detta utifrån vissa generella topografiska frågeställningar 
(Ersgård 1984). Den några år senare publicerade doktorsavhandlingen var 
en mera djupgående analys av det arkeologiska materialet, vilket användes 
för att belysa problem kring medeltida handel och urbanisering i Östersjö
området (Ersgård 1988). Den nya kunskap detta arbete genererade rörde i 
första hand följande punkter:

1. Det medeltida marknadsområdets topografi och de förändringar detta 
område genomgår under medeltiden.

2. Falsterbos historiska särart framför allt i förhållande till den närbelägna 
marknadsorten Skanör. De bägge orterna representerar två skeden i han
delns utveckling under högmedeltid i Östersjöområdet. Falsterbo är en 
senare tillkommen bildning än Skanör och som jag tolkat skeendet ”inne
bär uppkomsten av denna ort, att de sociala relationerna mellan kunga
makt och köpmän börjat förändras i riktning mot en större självständig
het för de senare.” (Ersgård 1988, s. 192)

3. De komplicerade sambanden mellan handel och urbanisering. ”Från att 
tidigare ha utgjort det rumsliga uttrycket för de specifika, rättsliga för
hållandena på de merkantila orterna blir staden en organisatoriskt välde- 
finierad enhet, inom vars ramar handeln koncentreras.” (a.a., s. 204)
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1 Gravar 10 Kulturlager 19 Kulturlager 28 Kulturlager 37 Rännur
2 Kulturlager, slagg 11 Kulturlager, gravar 20 Tunnur 29 Kulturlager 38 Odlingsspår
3 Kulturlager, lergulv 12 Kulturlager, huslämning 21 Tunnur, svämlager 30 Kulturlager 39 Odlingsspår
4 Kulturlager 13 Kulturlager, lergulv 22 Kulturlager, avfallsgrup 31 Kulturlager 40 Kulturlager
5 Kulturlager 14 Kulturlager, huslämning 23 Kulturlager 32 Kulturlager 41 Kulturlager
6 Kulturlager 15 Kulturlager, huslämning 24 Kulturlager 33 Tunnur, grupar, ?
7 Kulturlager 16 Kulturlager, lergulv 25 Kulturlager 34 Svämlager
8 Kulturlager, huslämning 17 Kulturlager 26 Kulturlager 35 Svämlager
9 Kulturlager 18 Kulturlager, lergulv 27 Kulturlager 36 Odlingsspår
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FÄLTVERKSAMHET EFTER 
"MEDELTIDSSTADEN"
Datainsamlingen för projektet ”Medeltidsstaden” avslutades 1983-02-28. 
Under de dryga nitton år som därefter förflutit har de arkeologiska under
sökningarna i Falsterbo fortsatt att vara förhållandevis frekventa. Ett fyrtio
tal nya platser har undersökts under denna tid.1 En stor del av dessa under
sökningar har företagits i ett område söder om den nuvarande stadsbebyg
gelsen mellan den södra strandremsan och Fyrvägen. De har sålunda berört 
de centrala delarna av det medeltida marknadsområdet i Falsterbo. Även 
inom den nuvarande stadsbebyggelsen har de arkeologiska undersökning
arna varit relativt många medan de i den västra delen av Falsterbo varit 
fåtaliga. Öster om Sjögatan i området kring stadskyrkan S:ta Gertrud och 
den nuvarande stadsparken där den medeltida stadsbebyggelsen varit belä
gen har inga undersökningar företagits.

Samtliga undersökningar har skett på grund av en förestående exploate
ring och eftersom det handlat om uppförande av småhus har de arkeolo
giska ingreppen genomgående varit ytmässigt begränsade. 1 några fall har 
det varit frågan om ledningsschakt där man kunnat göra topografiska iakt
tagelser utmed en längre sträcka. De undersökta lämningarna har mestadels 
utgjorts av kulturlager av varierande tjocklek. De för Falsterbo välkända 
anläggningstyperna trätunnor och lerbottnar finns representerade i några 
fall och vid en grupp av undersökningar nordost om borgen Falsterbohus 
har lämningar efter regelrätta hus påträffats i form av lergolv och syllstens- 
rader. Slutligen har medeltida gravar lokaliserats på två ställen. I det ena 
fallet var det en mindre del av den stora tyska kyrkogården nordost om 
Falsterbohus som undersöktes, i det andra fallet var det frågan om en sedan 
1930-talet känd begravningsplats belägen längst i sydväst invid den gamla 
fyrplatsen, Kola backen.

Fig. 1. Projektet ”Medeltidsstadens” arkeologiska karta över Falsterbo från 1984. På 

denna har markerats de undersökningar som utförts under åren 1983-2000, nr. 1-41.

Fig. 1. The archaeological map of Falsterbo made by the reserch project “The Medieval 
Town” in 1984. Archaeological investigations 1983-2000 are added to the map, no. 1-41.
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FORSKNINGSLAGET I 
BÖRJAN AV 2000-TALET

DET NYA KÄLLMATERIALET
Inledningsvis kommenterade jag kort potentialen i det nya arkeologiska käll
material i Falsterbo, som tillkommit efter projektet ”Medeltidsstaden”. Först 
och främst kan man nu ställa frågan i vad mån detta har kunnat förändra 
den generella bilden av Falsterbos medeltida topografi så som denna teck
nats i tidigare forskning. Man kan då konstatera att detta material utan 
tvekan förstärker och kompletterar denna bild snarare än förändrar den på 
några avgörande punkter vad gäller de topografiska huvuddragen. Marknads
områdets utbredning och karaktär tydliggörs ytterligare och trakten kring 
Falsterbohus och den tyska kyrkogården framtonar klarare som ett centrum 
i detta område medan de norra delarna av Falsterbo, vilka idag rymmer den 
egentliga stadsbebyggelsen, mera har karaktären av perifer utkant.

Beträffande enskilda topografiska företeelser i marknadsområdet gjorde 
den tyske historikern Dietrich Schäfer redan på 1880-talet ett försök att uti
från uppgifter i det skriftliga källmaterialet rekonstruera utsträckningen av 
de tyska hansastädernas /irt-områden och läget för kyrkor, kompanihus och 
andra anläggningar, vilket resulterade i en tämligen detaljerad karta över det 
medeltida marknadsområdet (Schäfer 1887). Tidigt försökte man att med 
hjälp av arkeologin bekräfta Schäfers rekonstruktion och redan vid förra 
sekelskiftet lokaliserades platserna för den danska resp. tyska kyrkan. En 
grundläggande invändning man kan göra mot Schäfers karta är den återger 
företeelser från olika delar av medeltiden, vilka alla inte existerat samtidigt. 
Den visar alltså inga förändringar i marknadsområdet under detta skede. 
Kartan har dock, med några smärre justeringar av Sven Söderberg och Rag
nar Blomqvist, i sina enskildheter förblivit oemotsagd genom åren och alla de 
arkeologiska undersökningar, som under 1900-talets senare hälft företagits i 
Falsterbo t.o.m. ”Medeltidsstadens” inventering, har inte ändrat på detta 
förhållande. Ett undantag utgör dock undersökningar från 1976 och 1978 i 
Falsterbo stadspark, vilka visade att den medeltida staden haft ett annat läge 
närmare stranden i söder än vad Schäfers karta anger (ersgård 1988, s. 126ff).

I det nya källmaterialet från 1990-talet finns en undersökning som det i 
detta sammanhang finns anledning att granska närmare. Det gäller en un
dersökning som 1994 företogs på fastigheten 2:36 längst ner i sydväst 
intill den medeltida fyrplatsen. Förutom kulturlager, lerbottnar, trätunnor
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Fig. 2. Schaktplan över gravar undersökta 

1994 på fastigheten Falsterbo 2:36.

Fig. 2. Plan of graves excavated in 1994 in 
the town of Falsterbo 2:36 property.

A159
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Fig. 3. Barngrav A43 pålagd på ekplankor som utgör 

lock till grav A44.

Fig. 3. The child’s grave A43 placed on oak boards used 
as a lid for grave A44.

och stolpar påträffades här även 62 gravar med i en del fall mycket väl- 
bevarade träkistor. Redan på 1930-talet hittades fyra gravar på en intillig
gande tomt (SR 83) och av allt att döma har bägge undersökningarna berört 
en och samma medeltida gravplats. I en uppsats från 1950 hävdade Ragnar 
Blomqvist att de fyra gravarna tillhört den danska kyrkans kyrkogård 
(Blomqvist 1950, s. 154). På 1880-talet hade dock Georg J:son Karlin blottlagt
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Fig. 4. Grav Al5 med fem obarkade gravkäppar av has

sel och sälg vid fotänden.

Fig. 4. Grave Al 5 with five unbarked sticks of hazel and 
sallow at the foot end.

murar på stadsägan 134 ca 240 meter norr om de på 1930-talet funna gra
varna, murar som han då identifierade som den danska kyrkans lämningar 
(SR 58). Var Karlins tolkning riktig kunde sålunda inte de fyra gravarna ha 
haft något samband med den danska kyrkan. I min avhandling från 1988 
tolkade jag de nämnda fyra gravarna som en del av en mindre begravnings
plats från senmedeltiden, vilken antogs ha varit belägen på en av de tyska
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städernas /zf-områden (Ersgård 1988, s. 102ff.). Några andra spridda grav
fynd i Falsterbo (SR 53, 69) tolkades på samma sätt. På en karta från 1579 
över staden Stettins fit-område i Falsterbo finns en dylik plats markerad (a. a.). 
Jag menade alltså att ingen av dessa begravningsplatser haft en rumslig an
knytning till någon av de kända kyrkliga institutionerna på orten såsom den 
danska eller tyska kyrkan.

Resultaten av 1994 års undersökning gör min tolkning från 1988 mindre 
trolig. På den ca 250 kvadratmeter stora utgrävningsytan påträffades inga 
begränsningar av gravplatsen varför denna måste ha varit minst 30 meter 
lång och 15 meter bred. Detta ger en gravplatsyta som förefaller betydligt 
större än Stettins lilla begravningsplats på kartan från 1579 som inte tycks 
vara större än en vanlig bodtomt. Vi har dock ännu inte några exakta mått 
på dessa senmedeltida gravplatser.

En än större komplikation för min tidigare tolkning utgör dateringarna 
från 1994 års undersökning. Analysen av två dendroprover tyder på att grav
platsen anlagts redan under 1200-talet. Exakt hur länge den varit i bruk är 
ännu oklart men säkert är att den upphört att användas redan under senme
deltid och att området då tagits i anspråk för andra aktiviteter. Ett kulturla
ger överlagrade nämligen gravytan och till detta lager kunde ett antal 
nergrävningar för tunnor och stolpar knytas, vilka störde gravarna.

Det måste alltså röra sig om en tidig begravningsplats, anlagd kanske 
redan under Falsterbos allra äldsta skede. Att den skulle ha haft anknytning 
till något av de tyska hansastädernas /zt-områden verkar mindre sannolikt. 
Endast ett sådant fit-område är känt i denna sydvästra del av Falsterbo, 
nämligen staden Rostocks. Detta område får rostockarna i förläning först i 
slutet av 1400-talet. Gravplatsen bör alltså ha hört hemma i ett annat soci
alt sammanhang.

Den danska kyrkan i Falsterbo omtalas endast en gång i medeltida skrift
liga källor, i en urkund från 1352 (Schäfer 1927, s. CXX). Denna institution, 
”ecclesia Danica”, skall då enligt Schäfers rekonstruktion ha varit belägen på 
den sandrevel som löper längs den västra sidan av Falsterbohalvön och där 
utgjort religiös samlingspunkt för de danska fiskare som besökte de årliga 
marknaderna. Eftersom ingen annan medeltida kyrka är känd i denna västra 
del av Falsterbo, är det därför rimligt att tolka de på 1930-och 1990-talen 
undersökta gravarna som tillhöriga den danska kyrkans kyrkogård. Ragnar 
Blomqvists antagande bör alltså vara det korrekta. Den danska kyrkan torde 
ha varit belägen i den sydvästligaste delen av Falsterbo intill fyrplatsen. Själva 
byggnadens läge och utseende är dock ännu okänt. En konsekvens av denna 
tolkning blir att försöka förklara den byggnad som Georg Karlin påträffade
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på stadsägan 134. Möjligen handlar det här om det ordenshus för franciskaner- 
munkar - ”domum fratrum minorum” - som också skall funnits i denna del 
av Falsterbo och som är omnämnt i samma källa som den danska kyrkan.

Med hjälp av undersökningen på fastigheten 2:36 har sålunda läget för 
en enskild topografisk företeelse kunnat korrigeras. Men denna undersök
ning har också givit ytterligare viktig information, vilken berör den danska 
kyrkan såväl som en generell historisk utveckling av Falsterbo under medel
tiden. Undersökningsresultaten visar nämligen att denna kyrkliga institu
tion avvecklas under senmedeltiden trots att marknadsverksamheterna då 
ännu är av stor omfattning och Falsterbo är platsen för ett antal danska 
säsongsmässiga fiskeläger. Nedläggningen av den danska kyrkan torde där
med inte ha att göra med en rent kvantitativ nedgång av verksamheten un
der senmedeltiden utan snarare med en generell kvalitativ förändring, en 
omstrukturering av hela bebyggelsen i Falsterbo.

Som jag tolkade skeendet i min avhandling från 1988, har de bägge reli
giösa institutionerna Tyska kyrkan och Danska kyrkan varit två samlings
punkter, inte bara kyrkliga utan också allmänt sociala, för tyska köpmän 
resp. danska fiskare (Ersgård 1988, s. 104f). Respektive kyrka har varit 
centrum i en social gemenskap, som enligt min tolkning inte i första hand 
varit rumsligt definierad. Under 1300-talet sker en kvalitativ förändring av 
detta mönster. De skriftliga källorna, som från och med denna tid snabbt 
ökar i antal, berättar nu om hur marknadsområdet börjar organiseras i 
rumsligt avgränsade enheter. Varje hansastad som bedrev handel på mark
naden i Falsterbo disponerade ett /zt-område som var utmätt i ett exakt an
tal meter. Rättigheten att idka handel på marknaden, som tidigare definiera
des socialt och icke-rumsligt, kom nu att uttryckas i rumsligt-administrativa 
termer. Det enskilda fit-området blev en autonom enhet med egen jurisdik
tion, kompanihus och begravningsplats.

Får vi tro grävningsresultaten från fastigheten 2:36 innebär förändringen 
på 1300-talet en tämligen radikal omstrukturering av den institutionella 
topografin. Den danska kyrkan med tillhörande kyrkogård läggs sålunda 
ner men de danska fiskarena behåller uppenbarligen den sydvästra spetsen 
av Falsterbohalvön som sin uppehållsplats medeltiden ut. Enligt en utförlig 
källa från år 1494 finns här ett säsongsmässigt fiskeläge, Ugle, som är mer 
än dubbelt så stort som motsvarande samtida läge i Skanör. Denna stora 
bebyggelse har varit indelad i ett antal mindre lägerplatser uppkallade efter 
fiskarenas hemorter. Enligt nämnda källa förefaller det som om dessa fis
kare i första hand varit stadsbor och bönder från de östdanska öarna, däre
mot, märkligt nog, inte från Skåne.

139



Inget tyder på att detta fiskeläge haft vare sig kyrka eller begravningsplats. 
Möjligt är att fiskarena utnyttjat staden Falsterbos kyrka, S:ta Gertrud, och 
dess kyrkogård. Kyrkan i sitt äldsta skede, som utgörs av långhuset, har av 
allt att döma uppförts kring mitten av 1300-talet. Överhuvudtaget förefal
ler det finnas ett samband mellan förändringen av marknadstopografin och 
uppkomsten av den permanenta och formellt avgränsade staden Falsterbo. 
Senare delen av 1300-talet är i detta sammanhang det avgörande skedet.

NYA PERSPEKTIV
I föregående avsnitt har jag utnyttjat det arkeologiska material, som till
kommit efter februari 1983, i en diskussion kring topografi och förändrings- 
skeden i det medeltida Falsterbo, som jag påbörjade på 1980-talet, dels i 
Medeltidsstadsrapporten dels i doktorsavhandlingen. Som framgått har det 
varit möjligt att bekräfta och förtydliga en del av de antaganden jag tidigare 
gjort och i ett fall gick det även att förändra den topografiska bilden i den 
sydvästra delen av Falsterbo.

I det följande ämnar jag försöka formulera några nya forskningsperspektiv 
med utgångspunkt i det medeltida Falsterbo och jag tänker då följa två te
matiska huvudlinjer, dels urbaniseringen i ett regionalt perspektiv dels urbani
seringen i ett mentalt perspektiv.

Det mesta av stadsarkeologisk forskning har hittills fokuserat på det som 
funnits inom stadens fysiska ramar och mitt eget arbete med Falsterbo har 
inte utgjort något undantag från detta förhållande. Utgångspunkten har så
lunda varit att urbaniseringsförloppet studeras bäst genom att klarlägga sta
dens kronologi och inre struktur. Värdet av all den forskning som bedrivits 
med detta som målsättning skall givetvis inte förringas. Men har vi därmed 
verkligen fångat alla de grundläggande förutsättningarna för den medeltida 
urbaniseringen? Kan vi då förstå varför denna urbanisering är så regionalt 
ojämn utan att hamna i alltför enkla, naturdeterministiska förklaringsmodeller?

Betraktar vi det medeltida Falsterbo i ett regionalt perspektiv kan vi kon
statera att orten befinner sig i den i urbant avseende mycket dynamiska 
region, som Öresundsområdet utgör under medeltiden. Öresundsområdet 
skall då fattas i en relativt vid bemärkelse inbegripande såväl de östdanska 
öarna som den sydvästra delen av Skåne. Gränsen norrut bör sättas mellan 
Helsingborg och Skälderviken. Där vidtar en annan urban region som bl.a. 
innefattar Hallandsstäderna och på samma sätt representerar Blekinge och 
möjligen även en större del av sydöstra Sverige ytterligare en urban region 
med sina särdrag.
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Orten Falsterbo och dess betydelse under medeltiden har som regel förkla
rats som en konsekvens av naturliga faktorer - rik tillgång på sill och ett 
geografiskt gynnsamt läge vid korsande handelsleder, och externa handels
politiska - det hanseatiska köpmannakapitalets ekonomiska och den danska 
kronans fiskala intressen i en storskalig sillhandel. Det lokala omlandet har 
sällan tillmätts någon större betydelse. Samtidigt har Falsterbo uppfattats 
som en mycket speciell och föga representativ samhällsbildning i det medel
tida Danmark. I det sammanhanget har man i princip alltid avsett marknads
orten Falsterbo. Själva staden Falsterbo har däremot betraktats som en gan
ska obetydlig och sekundär företeelse i förhållande till marknaderna.

Falsterbo skulle alltså vara något icke-typiskt för regionen och främst 
följden av ett lyckligt sammanfall av olika naturliga, biologiska och geogra
fiska faktorer. Eller är detta inte hela sanningen? Är Falsterbo i själva verket 
något mycket typiskt för sin region och det speciella med orten snarare att 
just det typiska visar sig där i sina mest extrema former? I såfall skulle vi ha 
att söka grundläggande förutsättningar för det medeltida Falsterbos exis
tens inte endast på orten utan också i regionen.

Att den medeltida urbaniseringen i Sverige uppvisar stora regionala va
riationer är ett välkänt förhållande. Mindre ofta uppmärksammat är att 
stad och land i en viss region kan uppvisa stora strukturella likheter med 
varandra. En kort jämförelse mellan Halland och de centrala delarna av 
Skåne får exemplifiera detta. Hallands städer kännetecknas av en påtaglig 
rumslig instabilitet och flera av dessa får inte sitt definitiva läge fixerat för
rän under 1600-talet (Connelid &c Rosén 1997, s. 27). På samma sätt präg
las utvecklingen på landsbygden av mobilitet i bebyggelsen med flera 
förändringsskeden under medeltiden. Man skulle alltså kunna anta att det 
finns ett nära samband mellan urbanisering och agrar utveckling och att 
såväl stad som land i det medeltida Halland utmärkts av en generell struktu
rell instabilitet. Som en kontrast mot detta mönster skulle det centrala Skåne 
kunna ställas med en mera strukturellt stabil utveckling. Ytterligare ett kon
trasterande exempel kan nämnas, nämligen Vänerområdet, vilket helt sak
nar städer under medeltiden (Andersson & Schedin 2001). Sådana växer 
fram där först under 1500-och 1600-talen.

Dessa tre varianter bör man inte infoga i någon sorts kvalitativ utvecklings
modell där Vänerområdet får representera det minst utvecklade och Skåne 
det mest utvecklade urbana området. I alla tre regionerna har det funnits 
samma gemensamma behov av att förlägga centrala funktioner till vissa 
bestämda platser i landskapet. Det har dock funnits flera alternativ vad gäl
ler den sociala organisationen av dessa funktioner. Den regelrätta staden



har utgjort ett sådant alternativ, vilket uppenbarligen varit framgångsrikt i 
Skåne. I vissa områden har man överhuvudtaget inte haft något behov av 
städer. I andra har sådana inte utan problem kunnat etableras.

Stad och land bör sålunda behandlas som en kontext och utvecklingen i 
staden resp. på landsbygden skall därmed inte studeras som olika skeenden 
fristående från varandra. Som ovan framgått, har vi för Falsterbos vidkom
mande kunnat identifiera några avgörande kronologiska brytpunkter, vilka 
avgränsar huvudskedena i ortens medeltida historia. Det handlar då om 
uppkomsten på 1200-talet, senare delen av 1300-talet då bebyggelsen radi
kalt omstruktureras och senare delen av 1500-talet då den för Falsterbo 
primära marknadsverksamheten avvecklas. Kan vi iaktta samma brytpunkter 
i agrara miljöer från centrala delar av Skåne och innebär de där samma 
kvalitativa förändringar som i Falsterbo? Vad gäller ett arkeologiskt käll
material i detta sammanhang saknas inte moderna byundersökningar från 
Skåne men mycket av materialet är svårttolkat och problematiskt i källkritiskt 
avseende. Jag väljer här att jämföra med resultaten från endast en undersök
ning som å andra sidan är en av de mest kronologiskt heltäckande byunder
sökningarna från senare år. Undersökningen har vidare genererat ett mate
rial som i såväl kvalitativt som kvantitativt avseende gör den unik. Det handlar 
om undersökningen i Kyrkheddinge strax söder om Lund, som företogs 1995 
och som nyligen publicerats (Schmidt Sabo 2001).

Undersökningen berörde Kyrkheddinge by under en lång tidsrymd allti
från dess allra äldsta skede i slutet av 900-talet och fram till 1800-talets 
början då skiftena radikalt omskapade bebyggelsen. Jag tänker här inte pre
sentera någon samlad, inledande redogörelse för resultaten, vilka är före
dömligt publicerade, utan går direkt på den jämförande diskussionen.

Som nämnts, uppstår byn i sen vikingatid och den vikingatida kulturen 
präglar bebyggelsen fram till 1100-talet. Nya strategier för organisation av 
bosättning och agrar verksamhet förefaller under detta århundrade ha in
troducerats samtidigt som en stenkyrka uppförs i byn. I detta sammanhang 
bör nämnas vad gäller förhållandena på Falsterbohalvön att det är just i 
detta skede som den betydelsefulla Skånemarknaden växer fram, närmare 
bestämt kring 1100-talets mitt. Under hela 1100-talet finns dock på halvön 
endast en marknadsort, nämligen Skanör.

På 1200-talet då Falsterbo framträder som marknadsort sker stora och 
avgörande förändringar i byn Kyrkheddinge. En reglering av bebyggelsen 
äger av allt att döma rum och de enskilda gårdarna orienterar sig nu mot 
bytomtens gemensamma areal (Schmidt Sabo 2001, s. 65). En huvudgård 
finns också i byn vid denna tid och ett landbosystem har sannolikt blivit
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infört. Det föreligger otvivelaktigt ett samband mellan förändringarna i byn 
och det som händer på ett mera generellt urbaniseringsplan. Orten Falsterbo 
uppstår under 1200-talet, det viktiga skede då de flesta medeltida, urbana 
orterna i Skåne växer fram. Som jag beskrev skeendet i min avhandling, har 
detta att göra med att nya sociala grupper trätt fram som börjat avsätta ett 
överskott på en marknad (Ersgård 1988, s. 191). Vidare har makten över 
detta överskott vidgats till fler aktörer i det feodala samhället och likaså 
rätten att bedriva handel (Andrén 1985). Denna merkantila expansion sker 
sålunda samtidigt som framväxten av nya sociala relationer på bynivån där 
det agrara överskottet skapas. Vad gäller bebyggelsens organisation förefal
ler det inte finnas någon omedelbar överensstämmelse mellan det reglerade 
mönstret i Kyrkheddinge och den äldsta 1200-talsbosättningen i Falsterbo, 
vilken enligt min tolkning inte kännetecknats av någon påtaglig reglering. 
En dylik sker där först under 1300-talet och innebär en genomgripande om
strukturering av hela bebyggelsen. I byn ser vi inget motsvarande under detta 
århundrade, tvärtom ligger strukturen från 1200-talet fast fram till medelti
dens slut.

Hur denna bristande strukturella överensstämmelse mellan stad och land 
skall tolkas är inte helt givet. Förmodligen har det handlat om en komplex 
utveckling där vissa företeelser förändras medan andra ligger kvar oföränd
rade genom århundradena. Känt är att det sker en tydlig omstrukturering av 
många byar i Skåne under 1300-talet i och med att huvudgårdarna flyttar ut 
ur byarna till mera avskilda lägen (Riddersporre 1989, s. 142). En dylik 
förändring bör, även om det inte är möjligt att belysa den närmare med 
undersökningsmaterialet från Kyrkheddinge, ha ägt rum i denna by, en för
ändring som kan parallelliseras med den urbana expansionen i Falsterbo 
och den allmänna omstruktureringen av marknaden där.

Med utgångspunkt i denna korta jämförelse mellan stad och land vill jag 
hävda att det som sker i den merkantila orten Falsterbo har ett samband 
med utvecklingen och konsolideringen av de sociala relationer som vi kan 
iaktta i den agrara miljön Kyrkheddinge. Det ovanstående är emellertid att 
betrakta som en ansats. Jag har velat fästa uppmärksamhet vid några få 
kronologiska och tematiska beröringspunkter mellan byn och staden vilka 
kan fungera som utgångshypoteser för en mera djuplodande diskussion kring 
sambanden mellan stad och land. Därmed har jag även argumenterat för en 
som jag menar fruktbar infallsvinkel när vi arkeologiskt studerar olika före
teelser i en region. Vi bör alltså inte renodla någon specifikt urban respek
tive agrar utveckling utan betrakta stad och land i ett och samma kulturella, 
regionala perspektiv.
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Det andra temat jag ämnar beröra gäller urbanisering i ett mentalt perspek
tiv. Är den medeltida orten Falsterbo möjlig att helt förstå som historisk 
företeelse först när man betraktar den i en mentalt-kognitiv dimension? Att 
enbart hänvisa till naturligt givna faktorer som tillgång på sill och gynnsamt 
handelsgeografiskt läge skulle alltså inte vara tillräckligt; nödvändigt skulle 
även vara att fokusera på specifika föreställningar om grundläggande ting i 
tillvaron.

Framväxten av Falsterbo och den närbelägna orten Skanör sker mot bak
grund av en mäktig merkantil konjunktur som tar sin början under 1100- 
talet. Nya handelsvägar etableras, nya varuslag blir viktiga i den långväga 
handeln, som t.ex. konserverad fisk. Samtidigt var det här fortfarande frågan 
om en handel som byggde på direkta personliga relationer mellan de inblan
dade aktörerna. Dessa sammanträffade på speciella platser där handels
transaktioner kunde äga rum under beskydd av en politisk makt vilken ga
ranterade marknadsfreden. Dylika platser blev inte endast ekonomiska till 
sin karaktär utan fick även en mentalt kvalitativ innebörd. Möjligheten för 
de olika kategorierna av aktörer att bedriva handel på dessa platser var 
beroende av att de där kunde upprätthålla speciella personliga relationer 
med varandra. Det var i detta sammanhang nödvändigt att fysiskt-symbo- 
liskt manifestera en tillhörighet till platsen som samtidigt innebar att man 
där åtnjöt särskilda rättigheter. I detta perspektiv skulle man kunna betrakta 
den karakteristiska bebyggelsestrukturen i det äldsta Falsterbo som mycket 
tydligt utmärks av olika gruppers närvaro på platsen. Längst i sydväst låg de 
danska fiskarenas lägerplatser där den ovan nämnda kyrkan med tillhö
rande kyrkogård utgjorde den kognitiva mittpunkten. På samma sätt hade 
de tyska köpmännen sitt lägerområde beläget strax nordost om borgen 
Falsterbohus, grupperat kring en stor kyrka och kyrkogård.

Detta sätt att organisera sig i stora kollektiv har av allt att döma varit 
något mycket kännetecknande för den medeltida människan. En av de fors
kare som i modern tid bäst beskrivit denna medeltida mentalitet är den ryske 
historikern Aron Gurevitj (Gurevitj 1985). Den enskilda individen var men
talt underordnad kollektivet där en kyrklig institution utgjorde en fysisk sym
bol för den gemenskap som förenade de människor som ingick i kollektivet. 
För att kunna förstå orten Falsterbo som historiskt fenomen måste vi således 
enligt min mening betrakta den i ett dylikt mentalt perspektiv. Den omfatt
ning marknadsverksamheten där får under medeltiden, som även med nutida 
mått mätt kan te sig ofattbart stor, skall vi inte i första hand uppfatta som 
resultatet av en koncentration av resurser i någon modern marknadsekono- 
misk bemärkelse. Snarare är den, menar jag, konsekvensen av ett speciellt, 
kulturellt bestämt handlingsmönster enligt vilket människan varit tvungen
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att inrätta sig i en kollektiv, organisatorisk struktur. Denna struktur var knuten 
till särskilda platser med en särskild symbolisk innebörd, vilken bestämde 
de kvalitativa ramarna för verksamheten.

I en tidigare text har jag gjort en jämförelse mellan det medeltida fisket i 
Öresund och det fiske som bedrevs längs Bohusläns kust under senare delen 
av 1500-talet (Ersgård 2001). Bohusfisket var utan tvekan av samma om
fattning som Öresundsfisket men förefaller att ha varit organiserat på ett 
annorlunda sätt. Köpmän och fiskare bedrev inte här sin verksamhet på 
sådana strikt reglerade platser som det medeltida Falsterbo utan organise
rade den snarare som ”individuella företag” utmed hela Bohuskusten. 1500- 
talet innebär avvecklandet av de stora medeltida fiskeplatserna i Öresund 
och jag tolkade därför detta århundrade som en tid av inte endast ekono
misk förändring utan också av mental förändring. Skedet markerar ett upp
brott från den medeltida ”kollektiva” mentaliteten till förmån för en ny 
”individualistisk” mentalitet där Öresundsfisket representerar den förra och 
Bohusfisket den senare.

I detta mentala perspektiv torde man sålunda kunna förstå de historiska 
förutsättningarna för det medeltida samhället Falsterbos existens på ett helt 
annat sätt än om man endast anlagt ett renodlat ekonomiskt perspektiv på 
fenomenet. Givetvis kan vi alltid studera det medeltida Falsterbo som ett 
fascinerande exempel på människans ekonomiska utnyttjande av natur
resurserna. Grundläggande är emellertid att ett sådant ekonomiskt resursut
nyttjande, liksom all annan mänsklig verksamhet, alltid måste betraktas i en 
kulturellt definierad, historisk kontext.

AVSLUTNING
Det är nu dags att summera det föregående och försöka besvara frågan om 
vi nu, arton år efter ”Medeltidsstaden” kunnat kasta något nytt ljus över det 
medeltida Falsterbo. Inledningsvis diskuterade jag huruvida möjligheterna 
till ny kunskap stod att finna främst i nytt källmaterial eller i nya frågeställ
ningar. Kanske skall vi emellertid formulera utgångspunkten på ett annat 
sätt. Har vi idag, år 2002, lämnat bakom oss de frågeställningar och per
spektiv, som en gång var tongivande inom projektet Medeltidsstaden, och 
närmar vi oss därmed den medeltida staden utifrån helt nya infallsvinklar? 
Eller kan vi fortfarande arbeta vidare i Medeltidsstadens anda och utveckla 
och fördjupa dess frågor och perspektiv med hjälp av det nya källmateria
let?
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Slutsatsen av min diskussion kring det medeltida Falsterbo i föregående ra
der skulle man kunna formulera på följande sätt. Utan tvekan kan det ännu 
vara fruktbart att studera den medeltida staden utifrån projektet Medel
tidsstadens utgångspunkter, dvs. med särskild betoning på de bebyggelse
strukturella sammanhangen. Det nya källmaterialet från Falsterbo har i detta 
sammanhang kunnat utnyttjas med i vissa fall oväntade och intressanta re
sultat. Jag har emellertid även betonat nödvändigheten av nya forsknings
perspektiv för att kunna förstå ett samhälle som det medeltida Falsterbo 
fullt ut med alla dess särdrag.

Svensk stadsarkeologisk forskning har hittills oftast valt städerna själva 
som utgångspunkt för studiet av den medeltida urbaniseringen. Detta torde 
väl framstå som en ganska självklar strategi om man vill studera framväx
ten av städer och kartlägga olika stadier i deras senare utveckling. Skall man 
däremot försöka förstå varför den medeltida urbaniseringen uppvisar så
dana påtagliga variationer geografiskt sett eller hur den i kvalitativt avse
ende förhåller sig till exempelvis nyare tids urbanisering är det förmodligen 
nödvändigt att tänka i andra banor. I det föregående har jag sålunda försökt 
formulera några annorlunda infallsvinklar.

Först framhöll jag vikten av att studera staden i en regional kontext där 
dess utveckling måste förstås mot bakgrund av speciella strukturella drag, 
gemensamma för hela den aktuella regionen. I detta sammanhang bör man 
betona nödvändigheten av jämförande regionala studier, vilka också inklu
derar områden utan städer såsom exempelvis den tidigare nämnda Väner- 
regionen, för att rätt kunna förstå de grundläggande förutsättningarna för 
den medeltida urbaniseringen. Därefter underströk jag nödvändigheten av 
att betrakta urbaniseringen i ett mentalt perspektiv. Som i fallet Falsterbo, 
menade jag att det som man tidigare ofta velat uppfatta som avvikande och 
icke typiskt i ortens karaktär i själva verket var konsekvensen av ett speciellt 
mentalt-kognitivt förhållningssätt till tillvaron, kännetecknande för det med
eltida skedet.

Skall jag så avslutningsvis förmedla en vision av hur jag skulle vilja se 
svensk stadsarkeologi utveckla sig i början av 2000-talet skulle denna kunna 
se ut på följande sätt. Den är en vetenskaplig verksamhet som inte längre tar 
sin primära utgångspunkt i de enskilda städerna utan snarare studerar urba
niseringen som aspekter av regional utveckling och kulturell förändring. Goda 
ansatser till något dylikt finns redan, såsom Sofia Anderssons och Pernilla 
Schedins undersökning av den värmländska urbaniseringen och Peter Carellis 
studie av 1100-talets kulturella förändring i Danmark (Andersson & Sche- 
din 2001; Carelli 2001). Men om detta faktiskt utgör början till en ny stads
arkeologi får framtiden utvisa.
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NOT
1. Fram till år 1999 låg ansvaret för de arkeologiska undersökningarna i Skanör 

och Falsterbo hos Riksantikvarieämbetets regionkontor UV Syd. Från och med 
juni detta år har den arkeologiska fältverksamheten på de bägge orterna försöksvis 
övertagits av Malmö Kulturmiljö. Undersökningar som utförts av den senare 
institutionen har inte beaktats i denna artikel.
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LANDSKRONAS HELGEANDSHUS

In the fifteenth century many of the so-called 

"Hospitals of the Holy Spirit" were transformed 

into monasteries. The old buildings were often 

demolished or rebuilt, which resulted in removal of the relics of previous activity. "The 

Hospital of the Holy Spirit" in Landskrona did not undergo this transformation into a 

monastery. Instead it continued to function as a hospital for poor and sick people till 

the late nineteenth century, when the church was demolished.

When the National Heritage Board, UV Syd in Lund, undertook an archaeological 

excavation of the place in 1998, questions about how much we really know about this 

establishment arose. In various documents we can read about activities and how the 

hospital was organized, but very little is known about the buildings themselves. The 

purpose of this article is therefore to compile and analyse the results of the exca

vations that have taken place, and by doing so try to get a better picture of one of the 

oldest establishments in Landskrona.

The church and the hospital building have been located. Several graves have also 

been dug out, but due to the demolition of the church and recent bulldozing, the 

damage to the foundation walls and floor levels is extensive. Several graves are 

completely ruined, while others are more or less damaged. In spite of this, it has been 

possible to establish the ground plan of the church and the hospital building. It has 

also been possible to see changes in the extension of the graveyard.

av Bengt Jacobsson 
& Caroline Arcini



INLEDNING
Landskrona fick sina stadsprivilegier 1413, och som i övriga medeltida stä
der etablerades redan tidigt en serie kyrkliga institutioner i staden. Ett kar
meliterkloster omnämnes redan 1410 då tomt och jord skänkes till klostret 
(Huitfeld 1652, s. 635). Stadskyrkan, S:t Johannis Baptistæ, stod troligen 
färdig 1424 (Nilsson 1963, s. 12), och under loppet av 1400-talet tillkom 
ytterligare kyrkor och kapell inom, och strax utanför stadens gräns. Helge- 
andshuset, eller Hospitalet som det också kom att kallas, omnämnes första 
gången år 1415 (fig. 1).

Helgeandshus blev vanliga i Danmark under 1200-talet, och saknade som 
regel anknytning till någon gemensam andlig organisation. De kunde i vissa 
fall vara direkt underställda en stads borgmästare och råd, eller i andra fall 
stå under överinseende av stiftets domkyrka. De kan närmast betraktas som 
välgörenhetsinrättningar, och kan kanske bäst jämföras med senare tiders 
fattigvård, eller med dagens socialvård. Deras primära syfte var att bereda 
plats för, och försörja fattiga och hjälplösa människor. De som togs emot 
skulle utgöras av ”gamla människor, som hade gott rykte och som inte längre 
förmådde hålla hus och hemman uppe". Unga människor accepterades en
dast om de hade ”en sådan sjukdom att de var onyttiga för det allmännas 
bästa” (Dahlbäck 1982, s. 65).

I Helgeandhuskomplexen fanns en serie byggnader för olika ändamål. 
Huvudbyggnaden, själva Huset, utgjordes av det hus där de fattiga och sjuka 
bodde. Denna byggnad stod vanligen i förbindelse med ett kapell eller kyrka. 
Dessutom fanns det som regel ekonomibyggnader av skilda slag såsom kök, 
stall, fähus, kvarn m.m.

Som tidigare nämnts kallas Helgeandshuset i det skriftliga materialet även 
för Hospitalet. Begreppet hospital förknippas dock främst med de inrättningar 
som under medeltiden vårdade de leprasjuka. Dessa spetälskehospital, eller 
S:t Jörgens hospital, som de också kallades, var på grund av smittorisken 
belägna utanför städerna. Vid mitten av 1500-talet hade emellertid spetälskan

Fig. 1. Utdrag ur ekonomiska kartans blad 2C 2c, Landskrona, med platsen för Helge

andshuset markerad. Skala 1:10 000. Karta: Staffan Hyll.

Fig. 1. Extract from the economic map 2C 2c Landskrona, marking the site of The Hos
pital of the Holy Spirit. Map by Staffan Hyll.
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gått kraftigt tillbaka, och de flesta spetälskehospital förlorade därmed sin 
betydelse. De fåtal leprasjuka som eventuellt fanns kvar hänvisades istället 
till Helgeandshusen, vilka därefter ofta gick under den mer allmänna be
teckningen Hospital (Mogren 1984, s. 15f). För Landskronas del vet vi att 
det norr om staden belägna spetälskehospitalet sannolikt revs i samband 
med reformationen vid 1500-talets mitt, och det är troligen från denna tid 
som begreppet hospital börjar användas på Helgeandshuset.

Helgeandshusen skall inte förväxlas med Helgeandsklostren. Bägge be
tonade det kristna kärleksbudskapet och värnade om de fattiga och de sjuka, 
men Helgeandsklostren hade, till skillnad från Helgeandshusen, en stark 
kyrklig koppling och levde efter givna ordensregler.

Helgeandsklostren nådde upp till Danmark först 1451, då det första 
danska Helgeandsklostret upprättades i Aalborg. Under loppet av 1400- 
talet upprättades också kloster i Faaborg, Nakskov, Köpenhamn, Randers 
och Malmö. Gemensamt för dem alla, med undantag för Faaborg, är att de 
uppstått ur redan existerande Helgeandshus (Lorenzen 1912, s. 4). Över
gången till klosterverksamhet medförde på de flesta ställen att verksamhe
ten utvidgades och nya byggnader uppfördes, men här utgör Landskrona ett 
undantag. Stadens Helgeandshus omvandlades aldrig till kloster, och kyr
kan fick här stå kvar till omkring år 1800.

KÄLLORNA

När Landskronas Helgeandshus omnämnes första gången 1415, görs det i 
samband med att Katarina Laurensdotter skänkte ”4 grot till hæligægest- 
huus” i Landskrona. I det skriftliga källmaterialet nämnes emellertid också 
1440 som tillkomstår för Helgeandshuset. Detta år donerade bröderna Aage 
och Powel Laxmand, med tillåtelse av deras bror, ärkebiskop Hans Lax- 
mand i Lund, medel för uppförandet av ett Helgeandshus. Dessa två mot
stridiga uppgifter kan troligen förklaras med att Helgeandshuset ursprung
ligen byggdes omkring år 1415, men att det ödelädes när Hansan 1428 plund
rade och brände Landskrona. Bröderna Laxmands donation år 1440 gjorde 
således en återuppbyggning möjlig (Lindbæk &c Stemann 1906, s. 8).

”Hvad själfa den till hospitalet hörande kyrkans utseende angår, har jag 
icke någonstädes funnit någon beskrifning därpå, hvarken dess yttre eller 
dess inre. Om dess storlek är ej annat sagdt, än att den var liten” (Lovén 1908, 
s. 3). Citatet vittnar på ett slående sätt om avsaknaden av uppgifter kring 
kyrkas utseende. Från tiden före 1700-talets mitt finns kyrkan visserligen,



tillsammans med flera andra publika inrättningar, markerad på ett flertal 
kartor, men kyrkan återges endast som en schematisk rektangulär figur, vil
ket inte säger något om dess utseende. Vid tiden för den nya stadsplanens 
tillkomst 1749 kan emellertid en klar förändring märkas. Den nya stadspla
nen innebar bl.a. att en ny stadsbefästning skulle uppföras, och för att ge 
plats åt nya vallar och vallgravar behövde delar av den gamla bebyggelsen 
rivas. Med anledning av detta upprättades mer detaljerade kartor, och gjor
des noggranna inventeringar av fastighetsbeståndet i de delar av staden som 
berördes av fästningsarbetena. Ar 1751 tillkom därför den s.k. Lindblom
ska kartan, vilken för första gången ger en mer detaljerad bild av Helge- 
andshuset. Här framställs kyrkan som en rektangulär byggnad med tre yttre 
strävpelare på vardera långsidan. Denna framställning av kyrkan återkom
mer sedan på de kartor som, mellan åren 1785 och 1800, utvisar planerade 
arbeten på Landskronas fästning. Intill den västra delen av södra långsidan 
finns streckade markeringar i form av två byggnader, vilka är orienterade 
vinkelrätt mot kyrkan. Detta är troligen det egentliga ”Huset”, som utgjorde 
sov- och sjuksal för de intagna. Även gränserna för Helgeandshusets gård är 
angivna. I den södra delen finns fastighetsbeteckningen 52 b, troligen en 
från Helgeandshuset avstyckad tomt (fig. 2).

Från 1770- och 1780-talen finns även andra kartor, men dessa ger en 
något annorlunda bild av Helgeandshuset. På 1783 års karta över tomter i 
Gamla staden, är kyrkan t. ex. försedd med fler strävpelare. Dessutom är 
flera byggnader markerade inom gården (fig. 3). Denna bild av kyrkan finns 
även på kartor från 1774, 1776 och 1784.

1700-talskartorna antyder således att kyrkan varit försedd med strävpe
lare, likaså att den troligen varit ganska liten. Från 1746 finns omtalat att 
”Hospitals klåcke Stapeln” var i så dåligt skick att klockorna inte kunde 
användas (Lovén 1908, s. 43). Detta kan tyda på att kyrkan inte haft torn 
utan en fristående klockstapel, eller en klockstapel på kyrkans tak. Någon 
annan information om kyrkans yttre finns inte. Upplysningar om kyrkans 
inre inskränker sig till uppgifter om att det inuti kyrkan skall ha funnits tre 
par pelare och en läktare mitt emot altaret, samt att det skall ha funnits fyra 
fönster på vardera långsidan (Lovén 1908, s. 39f).

Vad gäller Helgeandshusets övriga byggnader finns uppgifter att hämta i 
olika skriftväxlingar. Lovén uppger att Generalguvenören Johan Gyllens- 
tierna år 1680 givit order om att en del av Helgeandshuset skulle användas 
till materialgård. Där fanns nämligen fyra stora hus lediga. I den brevväx
ling som följde på denna order nämndes att det till Helgeandshuset också 
hörde kyrka, mölla, kök och brygghus. Vid den besiktning av byggnaderna 
som gjordes samma år, beslutades att tre hus skulle nyttjas till materialgård.
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Fig. 2. 1751 års karta över Landskrona med Hospitalsgården i kartans centrum. 

Fig. 2. Map from 1751 with The Hospital of the Holy Spirit in the centre.

Fig. 3. 1783 års karta över Landskrona. Förutom Hospitalet och delar av stadsbebyggel

sen kan man även på kartan skönja den nya stadsbefästningens linjer genom staden.

Fig. 3. Map from 1783. Besides the Hospital and other buildings in the town, the map 
also shows the lines of the planned fortification.
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De övriga hus som då omtalas utgörs av kyrkan, köket, matsalen, källaren, 
brygghuset, möllan, skolan och borgstugan (Lovén 1908, s. 4f).

I en inventarieförteckning från 1733 finns ytterligare upplysningar att 
tillgå. Här beskrivs ”Hospitalets Huus” som ”Ett grundmurat bus med 
tillökning på ena ändan av korsvirke av furu två våningar högt; däruti äro 
kamrarna inlogerade och rummen således fördelade: 1 stuga i undre vå
ningen, däruti finnes 10 st. goda sängar, 6 par fönster någorlunda goda, men 
2 par allenast försedda hängslen, 1 stor järnkakelugn. Därtill hör 1 kök. 1 
stuga i övra våningen. Däruti äro ock 10 sängar, 1 järnkakelugn, 6 par föns
ter mycket söndriga”. Vidare omnämnes "hus för möllare, 1 kostall, kvarn
huset, sädeslada med loge, allt i gott stånd” (Lindholm 1930, s. 313).

Inom Helgeandshusets gård har således funnits en mångskiftande verk
samhet. Alla de ovan nämnda funktionerna behöver dock inte var och en 
representera en enskild byggnad. Det tycks t.ex. som om kök, sovsal och 
eventuellt matsal funnits under samma tak. Likaså kan man tänka sig att 
andra likartade funktioner fått dela byggnader.

Som tidigare nämnts, innebar 1749 års nya stadsplan att stora delar av 
den medeltida bebyggelsen revs. Detta öde drabbade även stadskyrkan, S:t 
Johannis Baptistæ, där den sista gudstjänsten hölls 1755. Samma år besluta
des att Helgeandshusets kyrka i stället skulle tjänstgöra som församlings
kyrka (Lovén 1908, s. 36). Härmed var problemet med förlusten av stads
kyrkan emellertid inte löst. Helgeandskyrkan visade sig vara alltför liten, 
och i en skrivelse till Kungl. Maj:t år 1779 framhölls dessutom att den var 
"så bofällig, att man eij utan största fara wågar sig dit, när det stormar af 
frucktan att genom Takets nerramhlande blifwa krossade” (Jönsson 1995, s. 
44). Man saknade också en gemensam begravningsplats för församlingsmed
lemmarna. Äldre kyrkogårdar, däribland Helgeandhusets kyrkogård, togs i 
anspråk, men många av Landskronas invånare tvingades på grund av brist 
på gravplatser att begrava sina anhöriga vid de närliggande landbygdskyr- 
korna. Under hela 1700-talet förblev kyrkogårdsfrågan olöst. Först 1802 
stakades en ny kyrkogård ut norr om staden. När den nya stadskyrkan, 
Sofia Albertina, slutligen invigdes år 1788, var Helgeandshusets öde beseg
lat. 1798 såldes dess byggnader på auktion, och under de närmast efterföl
jande åren jämnades kyrkan med marken (Lovén 1908, s. 48).
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ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR
Under årens lopp har flera arkeologiska undersökningar utförts inom det 
område som disponerades av Helgeandshuset (fig. 4).

Den äldsta uppgiften om skelettfynd från Helgeandshusets kyrkogård 
härstammar från 1899. Detta år kunde Landskronaborna läsa i tidningen 
Arbetet, att ”delar av likkistor, ben och kufvudskallar av människor i gan
ska stor mängd påträffats på omkring en meters djup vid gräfning till ny 
gasledning å Gamla Östergatan i Landskrona”. Man skriver vidare att ben
resterna hopsamlades i säckar och jordades på nya kyrkogården (Arbetet 
16/10 1899). Sedan dess har skelett vid upprepade tillfällen påträffats i an
slutning till Helgeandshuset.

Ar 1950 undersöktes två skelettgravar sydväst om teaterbyggnaden, un
gefär mitt för Nygatan. Gravarna låg söder om det område som troligen 
tillhört Helgeandshuset, varför det är osäkert om de har något samband 
med Helgeandshuset (Ritn. matr. på Landskrona museum).

Den första undersökningen som berörde byggnadsrester inom området ut
fördes 1954. Detta år skulle nya VA-ledningar läggas ner i Norra Långgatan, 
Järnvägsgatan och Östergatan. I korsningen Järnvägsgatan - Östergatan på
träffades då skelett och murrester som tillhörde Helgeandshuset. Murarna, 
som bitvis omgavs av kompakta raseringslager, bestående av tegelbrockor och 
kalkbruk, var kraftigt nedbrutna och bestod av stora gråstenar i flera lager. De 
gravar som påträffades hade i flera fall skadats vid kyrkans rivande eller vid 
senare markarbeten. Skelettrester förekom såväl inne i kyrkan, som på en 
sträcka av ca 10 meter österut från kyrkan räknat (Rosén 1957).

Nästa uppgift om skelettfynd härstammar från 1972, då lösa kranier och 
andra skelettrester hittades på ringa djup vid kyrkans sydöstra hörn. Av 
beskrivningen att döma har benen troligen legat i omrörda lager (Ritn. matr. 
på Landskrona museum).

I samband med schaktningar för fjärrvärmeledningar år 1983 påträffa
des murrester som kan ha tillhört strävpelare utmed kyrkans södra långsida. 
Grundstenar fanns på två olika ställen inom schaktet, men beroende på svå
righeter att lägesbestämma undersökningsytan, är det svårt att avgöra vad 
murresterna representerar. Det framgår inte av rapporten om ytterligare 
grundstenar kan ha funnits under den nivå till vilken schaktningarna gjor
des. Två skelettgravar undersöktes också (Nagmér 1988).

År 1998 genomfördes den hittills största undersökningen, även denna 
gång med anledning av att nya VA-ledningar skulle läggas ner i Järnvägs
gatan och Östergatan. Också nu påträffades murrester från kyrkan, men
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TEATERN

Teaterparken

Fig. 4. Plan utvisande de arkeologiska undersökningar som genom åren berört Helgeands- 

huset.

Fig. 4. Plan showing the archaeological excavations.

Fig. 5. Rekonstruktionsforslag av grundplanen till Helgeandsbusets kyrka och sjuksal. 

Undersökta murpartier markerade med svart.

Fig. 5. Suggested reconstruction of The Flospital of the Holy Spirit.
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Rekonstruerade murpartier

Undersökta murpartier

-f— Gravar

Helgeandsgårdens begränsning
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även 31 gravar, samt grundmurar som bedömdes härröra från Hospitalets 
”Hus”, d.v.s. från den byggnad som utgjort sov- och sjuksal för de intagna, 
samt från ytterligare en byggnad. Dessutom undersöktes en kraftig pålrad 
norr om kyrkan, samt två brunnar och rester efter stenläggningar (Jacobs
son 2001).

Undersökningarna har visat att kyrkan nedrivits så omsorgsfullt i slutet 
av 1700-talet att alla dagermurar och golvnivåer förefaller ha blivit helt 
borttagna. Dessutom har kyrkans utsatta läge, under körbanor och trottoa
rer i dagens gatunät, medfört att ett stort antal schaktningsarbeten för gas
ledningar, VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, el-kablar m.m., genom åren 
skadat såväl murverk som gravar. Trots detta har undersökningsresultaten 
gett möjlighet att nu teckna en bild av kyrkans och hospitalets grundplan 
(fig. 5). Det måste dock påpekas att denna bild grundar sig på de förhållan
devis små partier av grundmurarna som hittills blottlagts, och därför inte 
kan göra anspråk på någon större exakthet.

DISKUSSION OCH TOLKNING
KYRKAN
Kyrkan har varit uppbyggd av tegel och bestått av kor och långhus, där koret 
haft samma bredd som långhuset. De yttre måtten för grundmurarna har varit 
ca 12x27 meter. Några spår efter absid har inte påträffats, men däremot har 
kunnat konstateras att det utmed den norra långsidan funnits minst två sträv
pelare. Frågan om huruvida kyrkan haft torn har inte kunnat klarläggas.

Öster om kyrkans kor, och uppenbarligen helt skild från kyrkan, påträf
fades såväl 1954 som 1998 en grundmur som var orienterad i NNO-SSV. 
Den var ca 1,3 meter bred och bestod av kraftiga gråstenar, nedgrävda till 
ett djup av ca 2,3 meter under markytan. Den fanns utmed en sträcka av ca 
fyra meter (schakt 2 i fig. 6). I lagerföljden kunde tydligt ses att muren grävts 
ner genom det raseringslager som tillkommit när kyrkan revs, vilket tyder 
på att den tillkommit först efter denna tidpunkt. Dess riktning och läge stäm
mer med en del av de projekteringsritningar för den nya stadsbefästningen 
som kan ses på 1783 års karta. Det är således möjligt att muren tillkommit 
i syfte att ingå i denna befästning, men att planerna aldrig fullföljts och 
muren således inte byggts färdig (fig. 3).

Större sammanhängande murpartier av kyrkan har endast blottlagts vid 
den västra och nordvästra delen, medan grundmurarna på andra ställen
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Schakt 5

Schakt
1954

I I Äldre rörschakt

ZZ1 Helgeandshusets grundplan

Fig. 6. Schaktplan över delar av Järnvägsgatan 

och Östergatan. Helgeandshusets kyrka och 

sjuksal markerade med streckad linje.

Fig. 6. Plan of the excavations.
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endast påträffats i smala schakt (fig. 6). Alla murar var lagda utan kalk
bruk, och nedrivningen av kyrkan har gjorts så omsorgsfullt att alla dager
murar var helt borttagna. Vid kyrkans nordöstra hörn konstaterades år 1954 
att grundmuren hade förstärkts med en rustbädd bestående av tio bokstockar, 
vilka vilade på ytterligare två bokstockar, lagda vinkelrätt mot de förstnämnda 
stockarna. Denna konstruktion kan ha funnits även under andra delar av 
muren, men har endast kunnat beläggas här.

Vid kyrkans nordvästra hörn förekom tegel och kalkbruk i de ytliga de
larna av muren (schakt 5 i fig. 6 och fig. 7). Detta tolkades som ett avjämnings- 
lager som bildat underlag för dagermuren. Avjamningslagret var inte så väl- 
bevarat att dagermurens bredd kunde bestämmas. Dagens gatuplan låg här 
ca +2,8 m ö.h., medan avjämningslagret nådde upp till +2,19 m ö.h. På 
övriga ställen där muren påträffades var den bevarad till nivåer varierande 
mellan +2,0 m ö.h. och +1,4 m ö.h., och där fanns inga rester efter något 
avjämningslager. Det verkar således rimligt att tänka sig att dagermuren 
börjat ca +2,2 m ö.h., vilket innebär att den medeltida markytan också bör 
ha legat omkring denna nivå.

Utmed kyrkans norra långsida fanns fundamenten efter två strävpelare. År 
1998 grävdes ett drygt sex meter långt provschakt (schakt 1) vinkelrätt över 
grundmuren (fig. 6 och 8). Bredden på muren uppmättes till drygt två meter. I 
schaktets nordvästra hörn fortsatte muren ytterligare åt norr, medan det i dess 
nordöstra hörn fanns en orörd lagerföljd. Detta tolkades så att det vid murens 
norra sida fanns en strävpelare som fortsatte utanför schaktet. Strävpelaren 
låg i förband med grundmuren och måste ha tillkommit när kyrkan byggdes. 
Längre västerut fanns spår efter ytterligare en strävpelare (fig. 6 och 9). Denna 
hade emellertid blivit helt förstörd i samband med äldre markarbeten. En
staka stora gråstenar, omgivna av ett kraftigt raseringslager bestående av 
tegelbrockor och kalkbruk, bedömdes ha tillhört grundmuren (fig. 9, L4 och 
14). Norr om dessa stenar förekom omrörda lager, innehållande kraftiga ste
nar och två stockar av bok, ner till schaktbotten som låg +0,7 m ö.h. (L12 och 
13). Högre upp i lagren fanns två gravar (grav 22 och 29). Lagerföljden norr 
om platsen för kyrkans grundmur skulle kunna förklaras med att det här 
funnits en strävpelare. Denna måste i så fall ha tagits bort innan kyrkans 
norra mur raserades, eftersom lagret med raseringsmassor (L4) delvis över
lagrade, och var grävt ner genom det omrörda lager (L12) som tillkommit när 
strävpelaren togs bort. Eftersom två gravläggningar ägt rum på platsen efter 
det att strävpelaren togs bort, men innan kyrkan revs, är det sannolikt att 
borttagandet av strävpelaren inte haft med kyrkans slutliga rivning att göra, 
utan i stället skall ses som en del av en renovering eller ombyggnad av kyrkan.
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Schakt 5

Schakt 4

Rörschakt 1954

Fig. 7. Rest av kyrkans norra grundmur i schakt 4 och 5 från 1998 års 

undersökning. Gravarna 23-28 i schakt 4 var belägna inne i kyrkan.

Fig. 7. Part of the northern foundationwall in the church. The Graves 
23-28 lay inside the church.
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Schakt 1

1 2 3

t
Grund till

Orörd ytasträvpelare 
Profil —

Rörschakt 1954

Schakt 1 (profil mot öster) 

m. ö. h. 0 4-m

Schakt 1 (profil mot norr)

Sf

Grund till 
strävpelare

Lagerbeskrivning:
1. Asfalt
2. Gatsten
3. Bärlager
4. Slagg
5. Kabelschakt
6. VA-schakt 1954
7. Mörkgrå lerig mylla med sparsam före

komst av småsten, tegelflis och kalkbruk
8. Grå sandig mylla med tegel och kalk

bruk (raseringsmassor från kyrkan)
9. Gulbrun si Iti g lera

10. Fyllning av sand, lera och gyttja
11. Vit steril sand
12. Gyttja
13. Grågul si Iti g lera med enstaka tegelflis
14. Grundmur till kyrkans norra långsida
15. Gul skiktad vattenavsatt sand

Fig. 8. Plan och profiler i schakt 1.

Fig 8. Plan and section of “trench 1



Profil genom Helgeandshuset mot öster

m. ö. h.

Strävpelare------------- -----—I----------- Grundmur

8 9 10 11 12 13 14 15
i i i i i I I i

Lagerbeskrivning:
1. Bärlager
2. Lerig mylla med sparsam förekomst av tegelflis
3. Brunsvart mylla
4. Raseringslager bestående av tegel, sten, kalk

bruk och mylla
5. Grav 22
6. Grav 29
7. Vit sand
8. Grågrön lera
9. Vit sand

10. Brunsvart mylla
11. Gråa och gula sandlinser
12. Sand, mylla och småsten
13. Grundstenar till strävpelare
14. Grundstenar till kyrkans norra långsida
15. VA-schakt 1954
16. Grå lera och mylla

L - — —Grundmur—--------- —---------------

17. Grågrön lera
18. Raseringslager bestående av tegel och kalkbruk
19. Grå lera
20. Vit sand
21. Brun gyttja
22. Svart gyttja
23. Grav 24
24. Grav 23
25. Svart gyttja
26. Vit sand
27. Vit sand
28. Svart gyttja
29. Blandad fyllning
30. Grundstenar till kyrkans södra långsida
31. Grav 30
32. Grav 31
33. Steril sand och grus

Fig. 9. Profil genom Helgeandsbusets kyrka vid korsningen järnvägsgatan - Östergatan.

Fig. 9. Section through the church.



Vid 1983 års undersökning tolkades två murpartier vid kyrkans södra lång
sida som delarna till yttre strävpelare. Det har emellertid varit svårt att ex
akt lägesbestämma schaktet för 1983 års undersökning, och det kan inte 
uteslutas att murresterna i själva verket utgör toppen av kyrkans södra grund
mur, vilken i så fall är så kraftigt nedbruten inom övriga delar av schaktet 
att den ligger under nivån för schaktdjupet.

Inuti kyrkan påträffades delar av den mur som avskiljt koret från lång
huset. Muren fanns bevarad till en mindre del vid insidan av den norra grund
muren, samt i ett 1,7x2,6 meter stort parti omkring en och en halv meter 
längre åt söder. Bägge dessa murrester påträffades vid Roséns undersökning 
1954 (fig. 6 och 10). Enligt Rosén uppvisade lagerföljden kraftiga störningar, 
och omedelbart söder om de sistnämnda murfundamenten fanns en stor re
cent nedgravning. Då murresterna var kraftigt söndergrävda, är det svårt 
att avgöra om de tillsammans ingått i en obruten sträckmur mellan kyrkans 
södra och norra långsida, eller om det 1,7x2,6 meter stora murpartiet ut
gjort ett eget murfundament. Om det senare alternativet varit fallet, kan 
fundamentet ha utgjort underlag för en pelare som ingått i ett korskrank 
med två koröppningar. Denna pelare måste i så fall tagits bort vid ett senare 
tillfälle. På platsen för den tänkta pelaren hade nämligen två gravar anlagts. 
När dessa grävdes ner hade delar av murfundamentet grävts bort och gra
varna lagts ner delvis över muren. I en av dessa gravar låg ett kopparmynt 
från 1719 (fig. 10). Den del av kormuren som låg vid insidan av kyrkans 
norra långsida var knappt tre meter bred, medan bredden på den friliggande 
delen åt söder endast var 1,7 meter. Med tanke på uppgiften att det inne i 
kyrkan funnits tre par pelare, kan murens större bredd vid den norra grund
muren ha sin förklaring i att de västligaste stenarna i själva verket utgjort 
fundament till pilastrar som burit upp ett valv. Grunden till den eventuella 
sträckmuren mellan långhuset och koret kan då ha varit något klenare än 
kyrkans övriga grundmurar.

Inte vid någon av undersökningarna har daterande fynd, som kunnat 
knytas till kyrkobyggnaden, påträffats. Vi vet att Helgeandshuset omnämnes 
första gången år 1415, vilket talar för att det tillkommer redan tidigt under 
1400-talet. Uppgifterna om att bröderna Laxmand år 1440 donerade medel 
för uppförandet av ett Helgeandshus har tolkats så att denna donation gjorde 
det möjligt att återuppbygga Helgeandshuset, efter det att det förstörts i 
samband med Hansans härjningar i Landskrona 1428. Vid kyrkans norra 
grundmur, på platsen för den nordvästra strävpelaren, hittades två bokstockar, 
vilka låg i raseringsmassorna, knappt två meter under markytan. Då det 
fanns möjlighet att stockarna ingått i en rustbädd, liknande den som funnits
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Fig. 10. Rest av den mur som avskiljt koret från långhuset. Delvis över muren ligger en 

grav med ett mynt från 1719. Efter Rosén 1957.

Fig. 10. Parts of the wall that separated the choir from the nave.
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TABELL 1 DEN D R O K R O N O LO G I S K A DATERINGAR

Prov nr A-/Crav nr CATRAS dendro nr Träslag Antal radie Antal årsringar Datering (fällningsår)

1 Grav 10 10601 Tall 2 61 Ej datering, få årsringar

2 Grav 19 10602 Tall 2 154 Efter 1570

3 Grav 20 10603 Tall 4 247 Efter 1574

4 Grav 21 10604 Tall 2 106 Efter 1521

5 Grav 22 10605 Tall 2 64 Ej datering, få årsringar

6 Grav 28 10606 Gran 2 54 Ej datering, gran

7 A4 (brunn) 10607 Ek 2 93 1440 ± 5 år

8 A4 (brunn) 10608 Ek 3 97 1439 eller strax efter

9 A5 (påle) 10609 Ek 2 111 Efter 1434

10 A9 (påle) 10610 Ek 3 66 Vintern 1439-40

11 A10 (påle) 10611 Ek 2 98 1440 ± 5 år

12 Al3 (brunn) 10612 Ek 2 67 Efter 1402

13 Al 3 (brunn) 10613 Ek 2 79 Efter 1419

14 Al 3 (brunn) 10614 Ek 3 77 Efter 1430

15 Stock "under" 
strävpelare

10615 Bok 2 90 Svag korrelation (1415) 
mot kronologin för Skåne - 
Lund, men kan ej betraktas 
som en datering.

Kommentar: Prov 9-14 hade en hög inbördes korrelation och kunde bilda en självstän

dig kronologi, d.v.s. de kommer sannolikt från samma skogsbestånd och kan vara fällda 

samtidigt.

under kyrkans nordöstra hörn, togs en av dem tillvara för dendrokronolo- 
gisk datering. Förhoppningen var att detta skulle bringa klarhet i om kyrkan 
uppfördes 1415 eller 1440. Analysen gav emellertid inget klart besked om 
detta. Stocken visade sig ha en svag korrelation (1415) mot kronologin för 
Skåne - Lund, men detta kan enligt analysrapporten inte betraktas som en 
datering. Analysresultatet motsäger dock inte tanken att Helgeandshuset 
ursprungligen uppfördes kring 1415 (tabell 1).
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ANDRA BEBYGGELSELÄMNINGAR
Till Helgeandshuset hörde också sov- och sjuksalar, som inrymdes i det som 
vanligen kallades hospitalet eller huset. Detta hus har sannolikt legat vid



kyrkans sydvästra hörn. En kraftig grundmur, löpande vinkelrätt mot kyr
kans södra långsida, påträffades i Järnvägsgatan. Muren kunde följas ca 15 
meter söderut, där den slutade i en hörna (fig. 6 och 11). Muren utgjordes av 
en kallmur uppbyggd av flera skift gråsten. Botten låg ca +0,5 m ö.h., och 
det högst upp bevarade skiftet låg +2,23 m ö.h. Närmast botten förekom 
upp till 0,8 meter stora stenar, lagda i två rader, vilket gav grunden en bredd 
av ca 1,5 meter i basen. Där ovan förekom flera skift sten, som upptill avslu
tades med stenar lagda med bredsidan mot varandra, bildande en tämligen 
rak kant mot öster (fig. 11). Intill hörnan åt sydost förekom på nivå +1,55 m 
ö.h. kalkbruk som packats intill muren. På andra ställen intill muren före
kom gul lera, som packats på samma sätt. Dessa åtgärder har troligen till
kommit för att stabilisera muren och förhindra rörelser.

Vid Roséns undersökning 1954 fanns, ca 7 meter väster om murens hörn, 
en liknande grundmur som kan ha ingått i husets gavel åt söder. Likaså 
konstaterade Rosén att en öst-västlig mur anslutit till kyrkans västfasad. 
Denna mur kan ha utgjort gavel åt norr i samma hus. Murresterna bör till
sammans ha utgjort grunden till Helgeandshusets hospital, som i så fall skulle 
varit sammanbyggt med kyrkan, och haft en storlek av ca 12x18 meter. 
Några golvlager eller raseringslager tillhöriga huset kunde inte konstateras. 
Grundens kraftiga utformning talar för att det varit ett gediget hus, sanno
likt ett tegelhus uppfört i två våningar. I den tidigare omtalade inventarie
förteckningen från 1733 beskrivs också ”Hospitalets Huus” som ”Ett grund
murat hus med tillökning på ena ändan av korsvirke av furu två våningar 
högt”. Omnämnandet av en tillbyggnad på hospitalets ena ända, kunde också 
till viss del styrkas av undersökningen 1998. Söder om hospitalet fanns näm
ligen grundstenarna till ytterligare en byggnad. Denna grund, som framkom 
på en tre meter lång sträcka, utgjordes av en enkel syllstensrad bestående av 
ca 0,5 meter stora stenar (Al2 i fig. 6). Den undersökta delen av syllstens- 
raden låg ca 13 meter söder om hospitalet, på nivåerna +1,84 - +1,96 m ö.h. 
och hade en nord-sydlig riktning, men låg i förhållande till hospitalets östra 
långsida något förskjuten åt väster. Byggnadens utsträckning kan inte med 
säkerhet fastställas, men resultaten från Roséns undersökning 1954 ger 
möjligheter att spekulera i om syllstensraden utvisar läget för den östra lång
sidan i den tillbyggnad som omnämnes 1733. Ca 5 meter längre västerut 
påträffade nämligen Rosén en syllstensrad som löpte parallellt med den nu 
undersökta syllraden, och som kan tänkas ha utgjort grund till den västra 
långsidan i samma hus. Huset skulle då ha varit ca fem meter brett, vilket 
förefaller rimligt, med tanke på att uppgiften från 1733 omtalar att till
bygget varit ett korsvirkeshus. Något längre norrut i Roséns schakt fanns
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Fig. 11. Del av grundmuren till Helgeandshusets sjuksal. Skala 1:80.

Fig. 11. Part of the foundationwall of the ward.
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också syllstenar som var orienterade vinkelrät mot nyssnämnda syllrader. 
Dessa stenar kan ha utgjort en mellanvägg, alternativt en gavel åt norr i 
samma hus. Vid husets sydöstra hörn påträffades ett smalt stenlagt parti 
som kan ha lett fram till en ingång i huset. I figur 5 har huset framställts som 
en drygt 20 meter lång länga som anslutit till hospitalets södra gavel. Unge
fär mitt i huset är en mellanvägg markerad. Det finns dock inga belägg för 
att huset med säkerhet fortsatt ända fram till hospitalets gavel. Mellanväggen 
kan istället ha utgjort norrgavel i ett friliggande hus.

Några daterande fynd kunde inte heller knytas till dessa byggnader. På 
Roséns ritningar kan emellertid ses att det på platsen för hospitalsbyggnaden, 
och den söder därom liggande byggnaden, fanns rester efter en äldre bebyg
gelse bestående av sten- och träsyllar till mindre hus (fig. 6). Dessa hus repre
senterar sannolikt en profan bebyggelse från den tidigaste stadstiden, vilken 
avvecklats när hospitalsbyggnaderna uppfördes. Troligen är det först i och 
med Aage och Powel Laxmands donation år 1440, som detta händer, och 
hospitalet och den söder därom liggande byggnaden uppförs.

KYRKOGÅRDEN
Genom åren har ett flertal gravar påträffats och undersökts inom området 
kring Helgeandskyrkan (fig. 5 och 6). Generellt sett kan sägas att bevarings- 
förhållandena för organiskt material är goda i Landskrona, vilket också vi
sade sig i att gravkistorna oftast var ganska väl bevarade. Dock har sentida 
markarbeten, och raseringen av kyrkans murar, resulterat i att flera gravar 
skadats, ibland så grundligt att endast kistornas bottenplankor fanns kvar. 
Även återkommande begravningar har medfört att äldre gravar grävts sön
der. Gravarna låg med ett undantag orienterade i öst-väst, med huvudet i 
väster. Undantaget utgjordes av en kraftigt förstörd grav norr om kyrkan, 
vilken på sedvanligt sätt låg i öst-väst, men med huvudet i öster.

Totalt har ca 40 gravar, samt en stor mängd lösa ben, kunnat konstateras 
inom området. I knappt hälften av gravarna förekom kistor, medan de öv
riga saknade kistor, eller ej blivit undersökta. Kistorna var spikade samman, 
och i de fall deras form kunnat bestämmas var de antingen trapetsoida eller 
rektangulära. I ett fall förekom en avvikande konstruktion. Det rör sig om 
en grav inne i kyrkan, där endast fotändan kunde undersökas. Här kunde 
ses att det mellan kistans sidor, under bottenplankorna, funnits en tvärgå
ende rundstav som varit fastsatt i uppborrade hål i kistans långsidor (grav 
28 i fig.7).
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Grav 21

Fig. 12. Grav 21 norr om kyrkan. I den trapetsoida kistan bade 

benen flyttats ur sina ursprungliga lägen.

Fig. 12. The bones in grave 21 were scattered in the coffin.

I flera av kistbegravningarna kunde ses att benen inte låg i anatomiskt rik
tigt läge, utan låg kringspridda på kistbottnen (fig. 12). Detta fenomen har 
bl.a. förklarats med att små asätande djur tagit sig i kistorna och rört om 
bland benen (Blomqvist 1963, s. 47). En annan tänkbar förklaring kan vara 
att kistorna vattenfyllts av tillfälligt förhöjt grundvatten, och att benen då 
rubbats från sina ursprungliga lägen.

Gravarna har varit nedgrävda till mycket varierande djup. De djupast 
liggande gravarna påträffades inne i kyrkan, på nivåer kring +1,0 m ö.h. 
Norr om kyrkan låg flera gravar kring +2,0 m ö.h., varav en så grunt som 
+2,27 m ö.h. Då den medeltida markytan kan tänkas ha legat ungefär på 
denna nivå, kan inte dessa grunda gravar tillhöra kyrkans äldsta tid. De 
måste ha tillkommit vid en tidpunkt då markytan runt kyrkan höjts till en 
nivå där detta gravläggningsdjup var lämpligt. De högre liggande gravarna 
bör således vara yngre än de djupare gravarna. I ett försök att datera en del 
av gravarna från 1998 års undersökning, togs träprover för dendrokronolo- 
gisk analys från sex kistor. Fem av kistorna visade sig vara tillverkade av 
gran och en av tall. Endast tre kistor kunde dateras, alla belägna norr om 
kyrkan och på en nivå strax under +2,0 m ö.h. Dessa daterades till tiden 
efter 1521, efter 1570, respektive efter 1574 (tabell 1).

I endast en grav förekom daterande fynd. Det rör sig om en grav som under
söktes 1954, och som delvis låg över den mur som avskiljde koret från lång
huset. Mellan skelettets revben låg ett kopparmynt, slaget år 1719 (fig. 10).

Att kyrkogården nyttjas under lång tid står utom allt tvivel. De äldsta 
gravläggningarna bör ha tillkommit redan under tidigt 1400-tal, och kyrko
gården bör då, liksom fram till mitten av 1700-talet, främst varit reserverad
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för hospitalets intagna. När kyrkan under 1700-talets senare hälft upphöj
des till församlingskyrka, öppnades kyrkogården för alla Landskronas invå
nare. Detta framgår bl.a. av en under 1770-talet författad skrivelse angå
ende: ”Taxa för them som kunna wara hågade att antingen i Hospitalskyr- 
kan eller ock i Hospitalskyrkogården hälldre än uti omliggande Landts- 
församlingar låta begrafwa sina döda” (Lovén 1908, s. 39). De sista gra
varna bör ha tillkommit strax före rivningen av kyrkan vid slutet av 1700- 
talet.

Frågan är då hur omfattande kyrkogården var. Vid undersökningen 1998 
påträffades sex kraftiga pålar, som bildade en öst-västlig rad, parallellt med 
kyrkan, och knappt fyra meter från dess norra långsida (fig. 5 och 6). De 
bestod av hela eller kluvna ekstockar och stod med ett inbördes avstånd som 
varierande mellan 2,5 och 7,3 meter. Mellan de två stolpar där det största 
avståndet uppmättes, kan emellertid ha funnits ytterligare en stolpe som inte 
fanns bevarad. Det genomsnittliga avståndet mellan stolparna kan då upp
skattas till drygt tre meter. Samtliga år 1998 undersökta gravar låg söder om 
denna pålrad. Norr om den fanns inga gravar. Det är uppenbart att pålraden 
representerar kyrkogårdens gräns åt norr, och att de ingått i ett kraftigt plank 
ut mot Östergatan. Tre av pålarna genomgick dendrokronologisk analys, vil
ket i ena fallet angav en fällningstid till tiden efter 1434, i andra fallet till 
vintern 1439-1440 och i tredje fallet till 1440± 5 år (tabell 1). Dateringarna 
sammanfaller med uppgifterna om att bröderna Laxmand år 1440 donerade 
medel för återuppbyggande av Helgeandshuset, och det är tydligen i samband 
med detta som kyrkogården fått en mer permanent gränsmarkering åt norr. 
Vid den tid då 1700-talskartorna tillkom, hade Helgeandshuset emellertid inte 
någon tomtmark norr om kyrkan. Kyrkan gränsade istället direkt till Öster
gatan. Det tycks således som om gatan vid något tillfälle breddats, varvid 
kyrkogården norr om kyrkan omvandlats till gatumark. Detta kan inte ha 
skett förrän tidigast strax efter 1574, vilket motsvarar den tid till vilken den 
yngsta daterbara graven norr om kyrkan hör.

Österut, från kyrkan räknat, finns på kartan från 1751 en fyrkantig mar
kering som uppenbarligen inte representerar någon byggnad (fig. 2). Mar
keringen har samma bredd som kyrkan och sträcker sig ca 13 meter österut. 
Av Roséns rapport från undersökningen 1954 framgår att ett stort antal 
förstörda gravar och lösa skelettdelar påträffades inom detta område. Längre 
österut fanns däremot inga gravar. Sannolikt representerar den fyrkantiga 
avgränsningen Helgeandshusets kyrkogård vid tiden för kartans tillkomst.

Om begravningar även ägt rum söder om kyrkan är oklart. När Lands
kronas teater byggdes år 1900, berörde dessa arbeten delar av området söder
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om kyrkan, men från byggtiden finns inte inrapporterat några fynd av ske
lett eller byggnadsrester. De skelettrester som år 1972 hittades vid kyrkans 
sydöstra hörn förefaller, av beskrivningen att döma, att vara sekundärt de
ponerade på platsen, och utgör inget säkert belägg för att begravningar ägt 
rum här. Med tanke på den långa tidsrymd under vilken Helgeandshuset 
existerade, kan det emellertid inte uteslutas att området söder om kyrkan 
också vid något tillfälle tagits i anspråk för begravningar.

SKELETTEN
Osteologiska undersökningar av skelettmaterial från Helgeandshus är säll
synta och från Sverige har endast benmaterialet från Helgeandshuset på 
Helgeandsholmen i Stockholm undersökts. Den osteologiska analysen av 
detta material innefattar framförallt information om de gravlagdas ålder, 
kön och kroppslängd samt beskrivningar av olika sjukdomar, dock inte frek
venser av de senare. Det framhålls ofta att osteologiska analyser av material 
från helgeandshus, hospital eller kloster som haft hospitalsverksamhet inte 
är jämförbara med de från vanliga sockenkyrkogårdar eftersom de har en 
överrepresentation av patologiska förändringar. Det intressanta med mate
rial från t.ex. helgeandshus är emellertid att man får en inblick i vilka som 
sökte sig dit, var majoriteten av dem äldre individer som hade svårt att klara 
sig själva eller var det unga människor med kroniska sjukdomar. Vilka ty
per av handikapp klarade man sig med och hur svårt handikappade var 
människor. Just från Helgeandshuset i Stockholm finns ett ovanligt exempel 
på en kvinna som till vuxen ålder överlevt en svår missbildning, nämligen 
gom och läppspalt. Åldersfördelningen av de gravlagda på Helgeandsholmen 
indikerar att drygt två tredjedelar av de gravlagda var vuxna individer. Fö
rekomsten av barn visar dock att även sjuka barn och tonåringar tagits dit 
av föräldrar eller andra släktingar.

Den osteologiska undersökningen av materialet från Landskrona Helge
andshus omfattar 22 mer eller mindre komplett bevarade skelett. Den 
osteologiska analysen kan därför inte göra anspråk på att ge en generell 
information om de hjälpsökande, utan endast ge några exempel på skador 
och sjukdomar som de varit drabbade av. Förutom en individ i åldern 14-19 
år var samtliga individer vuxna. Över hälften av skeletten från de vuxna 
individerna var tyvärr så dåligt bevarade att någon närmare åldersbedömning 
inte låtit sig göras (tabell 2). Alla utom två individer har kunnat könsbedömas 
(20 av 22) och fördelningen var tämligen jämn: 9 var kvinnor och 11 var 
män. Kroppslängd har endast kunnat beräknas för fem av individerna (3



TABELL 2

Grav nr Ålder Kön Kroppslängd Övrigt

3 vuxen äldre än 30 år kvinna - Artros "förslitning" i båda höftlederna

4 vuxen man - -

5 äldre vuxen eventuellt 
över 50 år

man - -

6 vuxen man - dålig tandstatus

7 vuxen man - -

8 vuxen kvinna - -

9 18-23 år man 172,5 cm -

10 minst 40 år kvinna 156 cm dålig tandstatus

11 äldre vuxen kvinna - -

12 vuxen man 171,5 cm skallskada

13 vuxen kvinna - -

14 23-28 år man - -

15 över 30 år Skallskada, artros "förslitning" i vänster knä, 
septisk artrit - bakteriell infektion i höger arm- 
bågsled, benpålagring i bröstryggen som lett till 
stelhet, uppblåst ben på skenbenen - orsak 
okänd. Mycket dålig tandstatus.

16 vuxen - - -

17 vuxen man - Mycket dålig tandstatus

18 vuxen kvinna - Spår efter kronisk käkinflammation vid tre av 
tänderna i överkäken.

19 vuxen kvinna 163 cm artros i båda höftlederna

20 23-35 år man - -

21 28-35 år man 182 cm -

22 vuxen - - -

23 35-45 år kvinna - Benbrott på strålbenet i handleden 
- collesfraktur.

24 ung vuxen kvinna - -

män och 2 kvinnor). Den kortaste mannen i det undersökta materialet från 
Helgeandshuset i Landskrona var 171 cm och den längsta 182 cm. För kvin
norna var motsvarande längder 156 cm respektive 163 cm. Deras kropps- 
längd överensstämmer med resultat från undersökningar av andra samtida 
material både från ordinarie sockenkyrkogårdar och även med materialet 
från Helgeandshuset i Stockholm. De undersökta individernas tandhälsa var 
ganska dålig, karies påträffades hos nästan 60 % av individerna och nästan
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70 % hade förlorat en eller flera tänder under sin livstid. En individ hade 
förlorat samtliga kindtänder. Mot bakgrund av vår nuvarande kunskap kan 
vi säga att de undersökta Landskronabornas tandhälsa var sämre än hos 
samtida individer i Lund. Orsaken till att individer förlorat tänder före dö
den kan antingen vara att tänderna varit svårt karierade eller att individerna 
varit drabbade av tandlossning (parodontit). Olika grad av parodontit var 
en vanlig åkomma under medeltiden. Hos vissa individer hade tänderna inte 
lossnat och fallit ut men käkbenet var så nedbrutet att tänderna var helt 
rörliga och hängde bokstavligt talat på lösa trådar. Fyra män och två kvin
nor uppvisar spår efter skador eller kroniska sjukdomstillstånd i skelettet. I 
två fall, båda män, finns tecken på yttre våld, vilket resulterat i skador på 
kraniet. Vanliga benbrott observerades hos en man och en kvinna. Både de 
påträffade skadorna på kranierna och benbrotten har läkt. En infektion har 
i ett fall svårt demolerat en armbågsled och hos två individer är höftlederna 
skadade av artros ”förslitning” (fig. 13 och 14).

En av individerna i materialet är särskilt illa drabbad, nämligen mannen 
i grav 15. Hans ålder är svår att fastställa men utifrån de åldersindikerande 
kriterier som fanns att tillgå bedöms mannen definitivt vara över trettio. 
Hans tandstatus var mycket dålig, vid sin död var han i det närmaste tand
lös så när som på framtänderna och en hörntand i överkäken. Orsaken till 
den dåliga tandhälsan kan inte fastställas, både karies och tandlossning är 
möjliga faktorer. På vänster öga ses spår efter en skada som lett till att ögon
hålans övre kant spräckts och delat ögonbrynet i två delar (fig. 15). Även 
skalltakets inre skikt har brutits upp. Skadan som förmodligen uppstått av 
ett slag med ett trubbigt föremål har dock läkt utan infektion och inflamma
tion. Det är inte troligt att mannen fått några men av skadan annat än rent 
utseendemässigt. Även om han inte haft problem med sin skallskada så har 
han haft oturen att drabbas av andra skador som gett honom mer bekym
mer. På höger lårben har han haft en lårbenshalsfraktur, vilken han kan ha 
ådragit sig i samband med ett hopp från en hög mur eller i slagsmål slagits 
ikull och blivit sparkad. Frakturen har läkt men med en felställning som lett 
till att han haitat resten av sitt liv. Inte heller vänster ben har fungerat pro
blemfritt då det stötdämpande brosket varit så skadat att ben nötts direkt 
mot ben (”förslitning”, dvs. artros). Det är ganska troligt att artros uppstått 
i knäleden på grund av en överbelastning på det vänstra benet då benbrottet 
på det högra lett till att detta inte kunnat belastas. Från det medeltida Lund 
finns ett liknande exempel. Det är en man som fått det ena benet amputerat 
i ankelhöjd, vilket även i detta fall lett till att det andra benet överbelastats 
och orsakat artros i dess knäled.



Fig. 13. Brosket i båda höft

lederna hade förstörts, ben 

hade nötts mot ben. Artros el

ler "förslitning" som det be- 

näms i folkmun hade gett kvin

nan morgonstela höfter, värk 

och svårigheter att gå längre 

sträckor. Foto: Staffan Hyll.

Fig. 13. The cartilage in both 

hips is destroyed and there was 

bone-to-bone contact. Arthro

sis, or “wear” which is the term 

used among people in general, 

would have given the woman 

stiff hips in the morning, pain 

and difficulties in walking far. 

Photo by Staffan Hyll.

Fig. 14. Höger armbågsled bär 

spår efter en bakteriell infek

tion. Infektionen har gjort le

den stel och obrukbar. Armen 

har inte kunnat rätas ut utan 

varit böjd i 60-70 graders vin

kel. Foto: Staffan Hyll.

Fig. 14. The right elbow bears 

witness of traces of a bacterial 

infection. The infection made 

the elbow stiff and impossible 

to use. The arm could not be 

extended, having been fixed in 

a 60-70° flexion. Photo by 

Staffan Hyll.
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Fig. 15. Det trubbiga tillbygget som användes under slagsmålet resulterade i ett jack i 

pannan och en spräckt ögonbrynsbåge. Huvudvärk, ett blått öga fick han stå ut med en 

tid men tack vare god läkningsförmåga klarade han sig utan större men. Foto: Staffan 

Hyll.

Fig. 15. The blunt object used during the fight resulted in a wound in the forehead as well 

as a fractured eyebrow. He had to put up with headache and a blue eye for a while, but 

due to good healing he managed without major complications. Photo by Staffan Hyll.
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Mannen i grav 15 har också drabbats illa i sin högra armbågsled, då en 
bakterieli infektion demolerat hela leden och därmed kraftigt inskränkt rö
relsen i leden och gjort den obrukbar. Han har varken kunnat sträcka ut 
armen eller böja den uppåt utan den har i stort sett varit stel i rät vinkel (fig. 
14). Orsaken till infektionen är förmodligen en stick- eller skärskada, där 
bakterier utifrån trängt in i leden. Denna typ av infektion kan mycket väl 
leda till en allmän blodförgiftning och därmed döden men i detta fall indikerat 
nybildningen av ben i leden att infektionen läkt ut. En annan tänkbar orsak 
till denna typ av infektion är tuberkulos, den kraftiga nybildningen av ben 
talar dock i detta fall emot denna diagnos. Han har även haft problem med 
ryggen. Minst två, troligtvis fyra, bröstkotor har på grund av benutväxter 
på kotkropparnas kanter varit sammanfogade till ett stelt block.

Mannens skador är så omfattande att det inte alls är orimligt att anta att 
han ådragit sig dem i någon strid. Det faktum att han överlevt talar tydligt 
för att han fått vård, kanske på helgeandshuset. Skadorna har gjort honom 
handikappad, vilket lett till att han kanske har han varit hänvisad till att 
vistas på helgeandshuset under de sista åren av sin levnad.

SLUTSATSER
Men ledning av det vi idag vet, kan följande hypotetiska utveckling av Helge
andshuset tecknas: Ar 1415 doneras medel till Helgeandhuset, vilket tyder på 
att det kan ha uppförts strax före denna tidpunkt. Samtidigt växer en profan 
byggelse upp invid nuvarande Järnvägsgatan, söder om Helgeandskyrkan. 
När Hansan år 1428 plundrar Landskrona förefaller det som om även Helge
andshuset blir lågornas rov, och först 1440, genom donationer av bröderna 
Laxmand, byggs det åter upp. Troligen byggs nu även hus för andra ändamål 
inom gården. Området intill Järnvägsgatan, söder om kyrkan bebyggs nu 
sannolikt med ett stort grundmurat hus som når upp mot kyrkans sydvästra 
hörn. Detta hus kom att inrymma sov- och sjuksal för de intagna.

Omkring 1440 får kyrkogården också en permanent begränsning i form 
av ett kraftigt plank ut mot gatan åt norr. Tidigast under 1570-talet upphör 
begravningarna norr om kyrkan, då denna del av kyrkogården omvandlas 
till gatumark. Området öster om kyrkan har också ingått i kyrkogården. 
Söder och väster om kyrkan har inga säkra gravar påträffats.

Vid mitten av 1700-talet får Helgeandshuset tjänstgöra som församlings
kyrka. Nu begravs även vanliga stadsbor inom dess kyrkogård. Under de 
sista åren av 1700-talet förfaller kyrkan och rivs slutligen vid övergången 
till 1800-talet.
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SMEDJAN VID KÄGLEÅN I VANTINGE

A small village smithy in Vantinge, Scania, 

southern Sweden, probably originates 

from the 13th century and was in opera

tion until the 19th century. During the late 16th, most likely, or early 17th century the 

smithy was reconstructed in order to improve its capacity by adopting new techniques. 

The smithy is the first of this type in the region that has been studied by extensive 

archaeometallurgic analyses. The results, in combination with traditional archaeological 

methods, provide new insight to the construction of a smithy, the techniques that 

were adopted and the quality of the iron.

A variety of iron objects were distinguished but the majority of the artefacts were 

waste iron and slag material. Both wrought iron and, unexpectedly, cast iron, that is 

more difficult to smith, were present in the waste material. Although some variations 

in material and quality can be noted, the main production was probably concentrated 

to farming implements.

A prerequisite for working with material with various properties is skilful blacksmiths, 

which can apply suitable methods, adopt new knowledge and have access to local or 

regional raw material of good quality. The latter applies to iron as well as fuel - the 

smithy evidently introduced mineral coal at a relatively early phase, and possibly an 

alteration to bellows run by water power was made contemporaneously.

The technical development has affected the extent of the production - or made possible 

because of it and although the smithy may appear plain, its production may have 

been of importance for the region.

a v Eva Hjärthner-Holdar 
& Lena Grandin



INLEDNING
Allmänt sett är kunskaper om vikingatida, medeltida och senare smedjor 
blygsamma. I synnerhet gäller detta mindre smedjor som bönder och bergs
män anlade och brukade. Även övergången från manuell hantering till me
kaniskt drivna hammare är dåligt känd, "ett så gott som okänt kapitel i vår 
järnhanterings historia” (Björkenstam 1990a, s. 42). Detta hänger i viss mån 
samman med statens ointresse för verksamheter som inte var skattlagda. 
Dokumentation rörande större hammarsmedjor och manufaktursmedjor fö
religger från 1700-talet och framåt vilket medför att kunskapen om dessa 
och den verksamhet som bedrevs där är betydligt bättre. Trots detta vet vi 
ändock tämligen lite om vilka typer av kvaliteter t. ex. mjukt (blött) järn, 
kolstål, härdade kolstål som användes och hur pass vanligt det var att man 
behärskade olika tekniker i samband med bearbetning av de olika kvalite
terna och framställningen av olika redskap och verktyg och annan manu
faktur. Sven Rinmans Bergverkslexikon (1788) är en bra källa att konsul
tera angående 1700-talets anläggningar. Häri beskrivs exempelvis vad en 
knipphammare i detalj bestod av och hur en osmundhärd var inrättad. Lexi
konets största förtjänst idag, för den verksamhet som bedrivs med arkeolo
giska förtecken, är den omfattande sammanställning av begrepp och uttryck 
som förklaras, liksom noggranna beskrivningar av 1700-talets anläggningar 
som ger arkeologerna incitament till hur även äldre arkeometallurgiska an
läggningar kan tolkas och förstås.

Några (helt eller delvis) undersökta smidesplatser och smedjor i Sverige:

• Albertsro, Åkers sn, Södermanland, ässja, äldre järnålder (Englund, m.fl. 1996)

• Hagestad, Löderups sn, Skåne, blästor och smidesgropar, järnålder (Strömberg 1967, s. 117ff)
• Husby, Glanshammars sn, Närke, bronsgjuteri, smedja, vikingatid-tidig medeltid (Hjärthner-Holdar, 

m.fl. 1999)
• Stora Ullevi, Linköping, Östergötland, smedja, vikingatid-medeltid (Grandin och Englund 1999b)
• Östra Ringarp, Örkelljunga sn, Skåne, blästa och smide, tidig medeltid (Wedberg 1981, s. 19)
• Fasalt, Örkelljunga sn, Skåne, blästor och smide, tidig medeltid (Wedberg 1981, s. 20)
• Lilla Korssjön, Älgarås sn, Västergötland, blästor och smide, tidig medeltid (Millberg 1985, s. 27)
• Östra Grunuberg, Orsa sn, Dalarna, blästor och smide, tidig medeltid (Wedberg 1989, s. 91)
• Falla, Viby sn, Närke, smedja, ca 1500-1600-tal (Hjärthner-Holdar, m.fl. 1997)
• Odensvi, Viby sn, Närke, bysmedja, ca 1600-tal (Englund, m.fl. 1999)
• Kräggesta, Kolsva sn, Västmanland, smedja, ca 1600-tal (Grandin och Englund 1999a)
• En/alla bruk, Ervalla sn, Västmanland, hammarsmedja, ca 1500-tal (Jacobson 1984)
• Stjärnsunds bruk, Husby sn, Dalarna, valsverk, ca 1600-1800 (Eriksson, m.fl. 1997)
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Det är dock först under senare år som man har, främst i mellersta Sverige, 
börjat undersöka och försöka ta tillvara den information som faktiskt finns i 
materialet. Man har således inte bara konstaterat att det är en smedja och 
dokumenterat byggnadsresterna utan försökt få fram hur den har drivits, an
vända material och kvaliteter samt vilken produktionsinriktning smedjan har 
haft dvs. man har gjort vad som kallas en arkeometallurgisk undersökning.

Smedjan i Vantinge ligger i Barkåkra socken i Bjäre härad och undersök
tes av UV Syd 1999 (Schmidt Sabo 2000). Denna artikel skall försöka ge en 
bild av vilka kvaliteter och produkter som kan ha tillverkats där, samt vilken 
betydelse den till synes obetydliga smedjan kan ha haft för området. En 
fråga som vi också ställt oss är om man under senare tid drivit smedjans 
bälgar med vattenkraft. En annan viktig fråga är hur länge denna smedja 
varit I bruk. Det finns antydningar i materialet att den kan ha existerat re
dan på 1200-talet. Det arkeologiska materialet som fanns kvar vid smedjan 
var dock till stor del av senare datum.

Smedjor har haft olika produktionsinriktningar och kan inte alltid jämfö
ras med varandra. Vid de tidigmedeltida smedjorna har blästjärnsfram- 
ställningen legat alldeles intill, i något fall till och med inom samma hus
kropp. Vid smedjorna i Falla och Odensvi i Närke har tappslagg påträffats 
vilket tyder på att någon form av omsmältning skett av ett slaggrikt järn. I 
Vantinge påträffades ovanligt stora mängder med järnskrot samtidigt som 
smidesskållorna var förhållandevis små. Detta indikerar att utgångsmateria
let, järnet, var tämligen fritt från slagg och att vi här har att göra med ett 
råmaterial i form av ämnesjärn. I Kräggesta i Västmanland var flera av smides
skållorna tämligen stora, vilket kan tolkas så att smeden arbetat med ett 
betydligt mer orent, det vill säga ett slaggrikare, järn som utgångsmaterial 
(Hjärthner-Holdar m.fl. 1997; Englund m.fl. 1999; Hjärthner-Holdar m.fl. 
1999; Grandin och Englund 1999a). Denna skillnad kan ha att göra med 
graden av professionalitet med vilken råmaterialet framställts. En proto- 
industriellt/viktig bisyssla i form av masugnsteknik eller en för tiden delvis 
degenererad teknologi i form av blästbruk och/eller avsalu- respektive hus
behovsproduktion kan möjligen ställas mot varandra. Under 1600-talet i Bergs
lagen kan man säga att det förstnämnda dominerade produktionen via bergs
männen som i de flesta fall var deltidsarbetande inom bergsbruket och järn
produktionen, samt de helprofessionella bruken som i sin tur tillsammans 
med brukssmedjorna representerar delvis helt andra verksamheter än de små 
bonde- och bergsmansdrivna smedjorna (Eriksson m.fl. 1997). Blästbruket 
fick här med tiden en tillbakaskjuten plats och med all sannolikhet inträdde 
också en viss degeneration vad beträffar kunskapen om denna teknologi.
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Samtidigt måste påpekas att kvaliteten på järnet som lämnade hyttorna ef
ter färskning var minst sagt skiftande. I Skåne fanns ingen förutsättning för 
ett bergsbruk och masugnen kom heller aldrig att få fäste i någon större 
utsträckning som produktionsenhet. Däremot fanns en professionalitet byggd 
på blästugnstekniken vilken hölls levande fram till svenskarnas övertagande 
av Skåne under senare delen av 1600-talet. Dessutom får man inte glömma 
den gränshandel, där järn säkert var en vanlig vara, som förekom mellan det 
svenska Småland och norra Skåne.

SKÅNSK MEDELTIDA 
JÄRNHANTERING
Av stor betydelse för järnhanteringen i Skåne har de stora områdena med 
sjö- och myrmalm men även rödjord i nordvästra Skåne (Nihlén 1939, s. 8f). 
Området har behandlats av Anders Ödman i ett flertal varit publikationer 
ingående i projektet ”Norra Skånes Medeltid” där han belyser järnfram
ställningen och dess politiska och ekonomiska betydelse (Ödman 1995; 2000; 
2001 )(Fig. 1).

Det finns en hel del oklarheter i skrivna källor som omtalar skånsk järn
hantering. Bland annat talas i ett jordrevningsprotokoll från år 1671 om 
”tackjärnstillverkning i små masugnar”, men det förefaller snarare vara fråga 
om blästugnar och blästjärnstillverkning. Under dansktiden tillverkades under 
främst 1500-talet och första hälften av 1600-talet järn även under bruks- 
artade former i ”hyttor och hammarmöllor”. De danska järnbruken var 
belägna i den administrativa enheten Hälsingborgs län, som 1535 bestod av 
Norra och Södra Åsbo härad, Göingehäraderna, Bjäre, Luggude, Rönneberga 
och Harjagers härader (Sahlin 1939, s. 5ff). Carl Sahlin presenterar bruken 
från dansktiden i sin bok Skånska järnbruk i äldre tider (1939) och de be
rörs därför inte närmare här, bortsett från skälet till att anlägga ett järnbruk 
i Örkelljunga. 1646 erhöll Jacob Petz tillstånd av den danske kungen Kris
tian IV att ”opsette en Hammermölle wed Örkeljunge i Helsingborgs Lehn 
udi wort Land Skaane” och dess uppgift att ”slaa jern udaf det Osmund, der 
omkring findes” (Sahlin 1939, s. 45; jämför även Nyrop 1877, s. 132). Upp
giften synes antyda att osmundsjärn slogs av blästjärn eftersom trakten vid 
den här tiden efter vad vi vet saknade masugnar för tackjärnsframställning. 
1660 utfärdades privilegier för att anlägga ett järnbruk med masugn i Snälle- 
röd, det enda efter freden i detta område (Sahlin 1939, s. 61ff).
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Fig. 1. Registrerade slaggförekomster i Riks

antikvarieämbetets fornminnesregister samt 

”nya ” slaggfyndigheter dokumenterade in

om projektet ”Norra Skånes Medeltid” (ef

ter Ödman 2000).

Fig 1. Presence of slag, according to the Re
gister of Ancient Monuments, National Heri
tage Board, and “new” slag occurrences do
cumented within the project “Norra Skånes 
Medeltid” (after Ödman 2000).
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Vanfini

Barkåkra

Rebbelberga

Fig. 2. Karta över det medeltida Bark

åkra socken med Vantinge, Vejby, 

Barkåkra, Luntertun, Errarp och 

Magnarp. Kartidé efter Moen 1988.

Fig. 2. Map showing medieval Bark
åkra parish including Vantinge, Vej
by, Barkåkra, Luntertun, Errarp and 
Magnarp. After Moen 1988.

Sahlin diskuterar också den gränshandel som förekom både före och efter 
freden i Roskilde. 1641 skriver landshövding Bengt Bagge till General-Bergs- 
amtet i Stockholm om förhållandena vid gränsen, nämligen att ”allmogen i 
Sunnerbo härad av den malm, de togo ur mossar och kärr, tillverkade 
osmundsjärn i avsikt att därmed begiva sig över gränsen för att försälja det 
till de danske” (Sahlin 1939, s. 9).

Städerna Luntertun (Fig. 2) och Helsingborg har varit viktiga utskepp- 
ningshamnar för det förädlade järnet (manufaktur) till det danska rikets 
kärna (Nordström 1998). I dessa städers kulturlager finns också avsevärda 
mängder med slagg, vilket har tolkats som en omfattande järnhantering främst 
i form av manufaktursmide. Mycket av järnråvaran till detta manufaktur
smide kom från nordvästra Skåne (Nihlén 1939, s. 120; Anglert 1984, s. 23). 
Bönderna hade dock en viss frihet vad gäller avyttringen av järn, vilket gjorde 
det möjligt för smedjor som den i Vantinge att uppstå. Det är inte troligt att 
smeden i Vantinge själv framställde sitt järn även om möjligheten naturligt
vis inte helt skall uteslutas. Framställningen har dock inte skett invid den 
undersökta smedjan.



Den omfattande järnproduktionen i nordvästra Skåne upphörde under 1600- 
talet och orsaken kan nog sökas i införlivandet med Sverige. Från 1600- och 
1700-talen omtalas att man i Skåne köpte sitt järn både från Hallandsåsen 
och Småland (Nihlén 1939, s. 17). En annan bidragande orsak kan ha varit 
bristen på bränsleråvara. Sägas kan i detta sammanhang att det i nordvästra 
Skåne finns flera kända stenkolsförekomster bl.a. vid Åstorp där man redan 
under 1500-talet bröt stenkol (Törnberg 2000; Schmidt Sabo 2000). Detta 
kommer att visa sig ha betydelse för smedjan i Vantinge.

JÄRNHANTERINGENS
ORGANISATION
Tidigare forskning har oftast framhållit kyrkan och de styrande klasserna 
som de som styrde upptagandet av innovationer mot en bakgrund av histo
rien som en kedja av olika strategiska beslut. Bondeekonomin har vanligen 
setts som ett ekonomiskt statiskt förhållande av självhushållning med endast 
ytterst begränsad förmåga till upptagande av innovationer och strategiskt 
tänkande. Nya rön har visat att bönder liksom andra kategorier under histo
riens gång varit inbegripna i omfattande ekonomiska och sociala relationer 
med varandra, vilket i sin tur skapat förutsättningar för en mer komplicerad 
ekonomi. Detta gäller inte minst bilden av den självhushållande landsbyg
den (Olsson 1995). En forskare som tidigt påvisade dessa förhållanden var 
Börje Hansen i sin studie av Österlen (Hansen 1952). I det tidigmedeltida 
samhället skedde produktionen på hantverksmässig basis, men var organi
serad i en i vissa fall mycket stor skala, jämför t.ex. järnproduktionen och 
bergsmannaorganisationen som tydligt framträder under sent 1100-tal men 
som möjligen har sina rötter i vendeltid (Hjärthner-Holdar, i tryck).

Man kan tydligt se att innovationer för bearbetning och manufaktur tas 
upp inom delar av eliten under sen yngre järnålder och tidig medeltid. Detta 
tar sig bl.a. uttryck i smedjans och ässjans utveckling. Det är under denna 
tid som den uppbyggda ässjan, dvs. en ässja byggd på stenpall, s.k. härdpall, 
vid vilken man arbetar stående införs i dessa miljöer. Ett exempel på en lokal 
där denna typ av teknisk innovation upptogs och infördes var vid stormans- 
gården i Husby, Glanshammars socken i Närke. Den stenbyggda ässjan i 
marknivå som användes bl.a. i primärsmidet uppträder så tidigt som under 
romersk järnålder (Hjärthner-Holdar m.fl. 1999; Hjärthner-Holdar m.fl. 
2000, s. 39ff; Englund m.fl. 1996). Den sistnämnda ässjetypen kom senare
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att användas som färskningshärd vid masugnsdriftens införande under sent 
1100-tal (Hjärthner-Holdar, i tryck).

I de skånska städernas kulturlager finns, som på många andra håll, en 
stor mängd slagg inte bara i avfallslager utan också sekundärt använd som 
t.ex. gatubeläggning. I Tommarp som har sitt ursprung i en kungsgård och 
ett kungligt markinnehav finns rester efter en stor smidesverksamhet. I 
donationen från troligen Valdemar I till hospitalet i slutet av 1100-talet in
gick ett antal gårdar i Osby socken i norra Skåne. I skattebokföring från 
1500-talet kan man se att dessa gårdar producerade järn för hospitalets 
räkning. Arkeologiska undersökningar som gjordes i Tommarp under 1950- 
talet av Egon Thun och som publicerades i hans licentiatavhandling Medie
val Tommarp visar att ett intensivt järnsmide förekommit på platsen under 
1200-talet. Troligen har denna hantering sina rötter i ett äldre förhållande 
mellan Osbybönderna och kungsgården i Tommarp där vidareförädlingen 
tros ha skett i kungens regi (Ödman 1995, s. 146ff).

I Vä har man också kunnat knyta järnförädlingen till kungen eftersom 
smedjeområdet ligger på den mark som anses ha tillhört kungsgården. Rå
varan till denna verksamhet har troligen kommit från norra Skånes järn
produktionsområde. Järnhanteringen har här främst omfattat tillverkning 
av kommersiellt gångbara kvaliteter och kvantiteter och inte manufaktur
smide. Det sistnämnda är dock inte helt utrett då arkeometallurgiska analy
ser nästan helt saknas. En insats har dock gjorts av Vang Buchwald vad 
gäller de små rombiska ämnesjärnen där dessa visade sig bestå av s.k. fosfor
järn (Buchwald 2000, s. 81 f) Detta järn har goda egenskaper för framställ
ning av t. ex. lås och tråd då fosforn gör järnet hårt men det behåller det 
kolfria järnets seghet. Dateringen av dessa verkstäder är troligen 1100-tal. 
Det finns också exempel på verksamhet av denna art som bedrivits i ärkebis
kopens regi bl.a. i Hörja där ett omfattande järnslaggsområde framkommit 
på Rökeåns strand (Ödman 1995, s. 150). Här har tillsynes verksamheten 
drivits med vattenkraft åtminstone från 1400-talet. Detta visar åter igen att 
intresset för järnet hos eliten främst låg i manufakturledet och det var också 
här som eliten engagerade sig i arbetet med att uppta och utveckla 
produktionsmetoder.

Det är således mycket som tyder på att järnhanteringen och då främst 
framställningen av järn, dvs. det första ledet i järnhanteringen, låg i bönder
nas händer och utgjorde ett protoindustriellt komplex inom bondesamhället. 
Det förefaller inte som om varken kyrkan, klostren eller statsmakten under 
medeltid eller tidig nyare tid har haft några större ambitioner vad gäller 
själva råvaruproduktionen, dvs. en produktion från malm till järnråvara.
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Man var intresserad av att få fram råvara men inte hur. Detta betyder också 
att utvecklingen inom järnhanteringen, dvs. upptagande av innovationer av 
olika slag för denna del av produktionen, helt eller åtminstone delvis skett 
inom bondesamhället. Detta gör att man också måste räkna med en bety
dande ekonomisk rörlighet inom bondesamhället (Magnusson 1995, s. 55) 
vilket också kan ses i den snabba framväxten av ett rikt bondestånd övergå
ende i ett frälse under 1200-talet i t. ex. norra Skåne och Småland. Däremot 
är intresset för produkterna stort från samhället och de styrandes sida och 
behovet av järn ökade drastiskt i samhället under vikingatid och medeltid. 
Detta kan ses i den dramatiska ökningen av järnföremål men också avfall i 
form av slagger och järnfragment på både boplatser och i gravar daterade 
till yngre järnålder men också i de tidiga städernas kulturlager (se bl.a. 
Hjärthner-Holdar och Larsson 1996; Hjärthner-Holdar och Larsson 1997; 
Hjärthner-Holdar och Kresten 1997).

SMEDJAN VID KÄGLEÅN I VANTINGE

Smedjan i Vantinge är den första undersökningen av en så kallad bysmedja 
i Skåne (Fig. 3). De undersökningar av smedjor som hittills har utförts visar 
att det inte alltid har varit tal om ”bondsmide” till husbehov. Undersökning
arna visar istället att det ute i bygderna ligger smedjor som har haft bety
delse för ett större område och att dessa ibland haft ett gott och omfattande 
smide, som t.ex. vid Falla, i Viby socken i Närke, som i det historiska mate
rialet endast är omnämnt som ett torp. Om järnsmidet sägs inte ett ord i de 
historiska källorna. Uppenbarligen har dock ”torparen” levt gott på sitt 
smide då ”torpet” på 1600-talet var en gård med flera uthus och en par
stuga samt myntfynd under golvet. Mycket tyder på att ”torparen” har haft 
blästjärn som råvara. Om han själv eller någon annan framställt detta vet vi 
dock inte (Hjärthner-Holdar, m.fl. 1997; Grälls och Westin 1999).

Som ovan nämnts är det tämligen vanligt att smedjor lämnas oomnämnda 
i olika typer av historiska dokument. För bonden var smedjan dock ett måste. 
Varje bonde behövde naturligtvis inte en smedja men han måste ha tillgång 
till en sådan och om han inte själv kunde smida måste där också finnas en 
smed. Vad som är anmärkningsvärt vad gäller Vantinge-smedjan är den otro
liga mängden järnavfall och avskrotningsbitar (avhuggna ämnesjärnsbitar) 
som finns i materialet vilket inte är särskilt vanligt vid så kallade gårdssmedjor 
där man i princip tillverkade enklare jordbruksredskap och vardagsföremål,
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men främst lagade föremål. Mängden avskrotningsjärn kan tyda på att smed
jan för det första hade god tillgång på järn men också att man kanske här 
inte bara producerade för den egna gården eller byn utan att smidet hade en 
sådan omfattning att det blev en biinkomst. I bygder som denna på gränsen 
mellan slätt och skog var diversearbete en nödvändighet för överlevnaden 
och det kanske är som sådan vi skall se denna smedja.

Under medeltiden har det inte funnits något större frälse i Bjäre härad 
utan skattegårdarna dominerade. I Barkåkra by däremot, låg under medel
tiden stora delar av byns gårdar under kyrkan som efter reformationen till
föll kronan. Av intresse här vad gäller Vantinge är att hela byn och det mesta 
av Barkåkras jord sedermera kom att samlas under Engeltofta gods, som 
bildades i början av 1600-talet. Godset fick en särskilt dominerande ställ
ning i trakten i samband med att C. G. Stjärnsvärd i början av 1800-talet 
genomförde en jordreform med plattgårdar (eller farmer) och nya rotations
system för grödorna, i syfte att öka jordens avkastning. Han lät även upp
föra en redskapsfabrik och från smedjan på Engeltofta spreds sedan olika 
jordbruksredskap till övriga Sverige (Larsson 1999, s. 22).

Även om denna artikel främst behandlar den undersökta smedjan i Van
tinge, skall man ha i minnet att det finns ytterligare en smedja vid gårdsläge 
6. En enklare arkeometallurgisk undersökning samt det i matjorden påträf
fade materialet visar att man här arbetat med kopparlegeringar men även 
järnsmide. Analys av slagg indikerar att verksamheten vid denna smedja 
och den totalundersökta var skilda åt (Hjärthner-Holdar, m.fl. 1999; Schmidt 
Sabo 2000). En fråga som man kan ställa sig är om den smidesverksamhet 
som fanns i Vantinge upphörde vid tiden för redskapsfabrikens tillkomst. 
Hypotetiskt har vi kanske här att göra med en by som haft en skicklig smeds
släkt vars verksamhet inte påverkades eller till och med understöddes och 
åtnjöt ett visst förtroende vid tiden för godsbildningen. När sedan den stora 
förändringen i början av 1800-talet kom kunde inte eller fick inte denna 
verksamhet fortsätta.

Fig. 3. Utsnitt ur Röda kartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:250 000. 

Karta: Staffan Hyll.

Fig. 3. Detail of map indicating the investigated area. Map by Staffan Hyll.
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SMEDJANS KONSTRUKTION OCH 
TILLHÖRANDE SLAGGVARP
Smedjan i Vantinge kan ha existerat i två olika faser, dels en äldre fas med 
fotdrivna bälgar, dels en yngre med möjligen vattendrivna bälgar. I samband 
med den eventuella starten av vattendriften byggdes smedjan ut, den blev 
större, åtminstone längre. Den äldre mindre smedjan kan antas ha varit ca 
6,0x5,6 meter stor (Fig. 4). Stensyllen, som troligen bar upp väggar och tak 
av trä, var tämligen välbevarad i långsidorna, något sämre i kortsidorna. En 
ingång har troligen vett åt öster, där ett parti markerades med en ca meter- 
bred stenläggning intill väggsyllen på utsidan av smedjan. Det är troligt att 
dörren bestått av en dubbeldörr vilken man har kunnat öppna helt eller 
delvis, beroende på behov av ljus (Matsson 1982, s. 154).

Utmed och dikt emot den västra långsidesväggen fanns ett ässjefundament, 
en så kallad härdpall. Den var rektangulär, 2,6x2,0 meter stor och lagd av 
natursten. Den var endast bevarad i ett stenvarv med rester av ett andra, 
delvis nergrävd i golvet genom en gammal markyta. Härdpallen har troligen 
varit uppbyggd av flera skift utan fogmassa men med ett skal av trä, en 
träkista, som kunde hålla stenarna på plats. Fynd av murtegel visar med all 
sannolikhet att ässjan i sista fasen varit inklädd med tegel eftersom flera av 
murtegelsfragmenten var starkt eldpåverkade. Hade det framkommit bränd 
och smält lera bland fynden hade detta istället antytt att ässjan varit infodrad 
med lera. Ingenting av härden fanns kvar. Den bör åtminstone ha varit 0,3 
meter djup och inte mindre än en halvannan meter i fyrkant, kanske öppen 
eller öppningsbar i en eller två sidor. Den låg sannolikt centralt i härdpallens 
norra del, med tanke på bälgarnas och därmed formans belägenhet.

Nära härdpallens sydöstra hörn fanns platsen för städet, en vid 
undersökningstillfället flack grop. Gropen anvisar platsen för en förmodad 
nu försvunnen städstock, varpå städet placerades i lämplig arbetshöjd. Runt 
städplatsen fanns glödskal, det vill säga platta slaggskal från smidet, som 
styrker tolkningen.

Fig. 4. Smedjan under fas 1. Skala 1:100.

Fig. 4. The smithy during phase 1.
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Invid härdpallens nordöstra hörn fanns, överlagrade av träkol och stenkol 
från kollåren i fas 2, två grunda försänkningar i marken som troligen kan 
tolkas som spår efter trådor (bälgtrampor), det vill säga efter en mekanisk 
anordning för att driva bälgen/bälgarna med fotterna. Om tolkningen är 
riktig innebär den att bälgen/bälgarna under fas 1 var belägna i smedjans 
nordvästra hörn.

Smedjans golv kan antas ha bestått av en stenläggning, vilken var bäst 
bevarad i smedjans östra del. Stenläggningen bestod av stenar lagda i sätt
sand. Över stenläggningens södra del samt över området framför ässjan och 
kring städet, påfördes någon gång ett lerlager i syfte att hårdgöra och stärka 
golvet i smedjan, speciellt vid arbetsplatsen kring ässjan och städet.

Bland fynden från smedjegolvet kan nämnas slagg och järnbitar samt kol 
och sot. Man påträffade även spikar. Dessa har sannolikt ingått i byggnads- 
konstruktionen. Med tanke på järnskrotets dimensioner och kvalitet leder 
en samlad bedömning inte till tolkningen att detta skulle vara en så kallad 
spiksmedja även om tillverkning av spik säkert förekommit. Ett stolphål var 
beläget strax norr om härdpallen, i området för bälgarna. Stolpen är svår- 
förklarad men kan tänkas ha haft något att göra med bälgarnas upphäng- 
ning eller att den bidragit till stöttningen.

Utanför smedjan utmed den västra långsidesväggen fanns en droppränna, 
det vill säga en särskilt anlagd ränna för avledning av regnvatten från taket. 
Varför det inte fanns en motsvarande ränna längs smedjans östra vägg kan 
förklaras med att det där kan ha funnits en anordning som tillvaratog regn
vatten och tövatten från taket, som ledde in detta i smedjan till en tunna 
eller en kombinerad tång- och härdho (Matsson 1982, s. 154).

Så här långt kan vi beskriva smedjans första fas. Fas 2 inträder då man 
möjligen lade om till vattendrift av bälgarna samtidigt som man med all 
sannolikhet byggde ut smedjan ca 3 meter åt söder, vilket indikerades av 
stenar och stenlyft utanför södra kortsidan på byggnaden. Vattendriften av 
bälgarna är naturligtvis en tolkning och det finns inte riktigt säkra belägg 
för denna driftsomläggning (Fig. 5). Det finns dock en del indicier som stödjer

Fig. 5. Smedjans förmodade utseende under fas 2. Skala 1:100

Fig. 5. The smithy during phase 2.

194



Kolmagasin

* Sten
läggning ,

O
Slaggvarp

2069

Hjulgrav?
6186

Ingang

Oklart nar 
detta är i bruk/ 6254

5992

195



en sådan tolkning, nämligen att det söder om den södra gaveln på smedjan 
fanns ett vattenavsatt område, synligt som en mörkfärgning bestående av 
brunrostig svagt humös sand. Nedgravningen hade tydliga nedgravnings
kanter och en tämligen plan botten. Nedgravningen uppfattades som en 
bassäng. Bland fynden i fyllningen fanns det dessutom många spikar som 
kunde härstamma från en träkonstruktion, möjligen en träränna ovan mark.

En tolkning är att ombyggnaden innebar att man ledde vatten i en trä
ränna från ån fram till smedjan, där det drev ett vattenhjul, återsamlades i 
en liten sänka och slutligen leddes tillbaka till ån. En annan tolkning är att 
det vattenavsatta området möjligen kunde vara resterna efter en hjulgrav, 
men sänkans bevarade djup, 0,25 meter, förefaller i minsta laget för att tolk
ningen skall äga någon större tilltro. Dock kan djupet ha varit större efter
som marken har varit plöjd under en längre tid och dessutom lutade ned 
mot ån. I diskussioner har tankar framkastats att fundamentet utanför smed
jans sydöstra hörn skulle ha använts till att staga en stolpe som burit upp 
vattenrännans sista del så att kraften från ett överfalls- eller åtminstone ett 
bröstfallshjul kunde användas. En annan hypotes är att utbyggnaden kom
mit till för att inhysa vattenhjulet. Tyvärr var de arkeologiska lämningarna 
inte tillräckligt välbevarade för att man skall kunna binda sig vid en tolk
ning.

Med tanke på fynden av trasigt taktegel kan antas att smedjans sista tak 
var beklätt med tegel. Smedjans inredning och arbetsordning tycks inte ha 
förändrats i någon större utsträckning från fas 1 till 2. Man kan tycka att 
städets plats borde ha förändrats vid omläggningen av bälgplats från den 
norra till den södra kortänden men så tycks inte vara fallet.

Vi vet knappast något om smedjans inredning utöver härdpallens, städets, 
bälgarnas och kollårens placering. En eventuell filbänk kan rimligen bara ha 
stått utmed den östra långsidan, till höger om ingången. Det som saknas i 
fyndmaterialet från denna smedja är slipstenar. I materialet finns det inte ett 
enda säkert slipstenfragment.

En smedja man storleks- och inredningsmässigt kan jämföra med är den 
väldokumenterade smedjan från Eleljelarsholen i Rissätra, Lima sn, Dalarna. 
Dess innermått är 5,2x4,85 meter. En kolbod finns i direkt anslutning till ett 
av smedjans hörn, nära ingången. Den rektangulära härdpallen ligger ut
med, dock knappa metern ut från, ena långsidan. Mellan härdpallen och 
den östra väggen finns det plats för två små spetsbälgar som drivs av trådor. 
Städet står i detta fall något längre ut på golvet än vad den gjort i Vantinge 
(Fig. 6) (Matsson 1982, s. 138ff, planskiss s. 142). En 1700-talssmedja från 
Väster Lövsta sn i Uppland, nu på Skansen i Stockholm, har en utbyggnad åt
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2,17

Fig. 6. Planskiss över Heljelarsholens smedja i Rissätra, Lima sn, 

Dalarna. Efter H. Matsson 1982:142.

Fig. 6. Schematic plan of the Heljelarsholen smithy in Rissätra, Lima 
parish, Dalarna. After H. Matsson 1982:142.
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Fig. 7. Plan- och sektionsritning av 1700-talssmedjan från Väster Lövsta sn i Uppland, 

numera på Skansen i Stockholm. Efter Söderström m. fl. 1982.

Fig. 7. Plan and profile of the 18th century smithy from Väster Lövsta parish in Uppland, 
now in Skansen, Stockholm. After Söderström 1982.
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ett håll. Utbyggnaden är indelad i ett kolhus och ett förmak. Den här smed
jan har en skorstenspipa (Fig. 7) (Söderström m.fl. 1982, s. 20ff). Det finns 
dock ingenting som tyder på att smedjan i Vantinge skulle ha varit försedd 
med skorsten. Hammarsmedjor i allmänhet var sannolikt betydligt större. 
En hammarsmedja på 1600-talet enligt vallonsk modell skulle enligt Otto 
Dress vara 26x17 alnar (ca 15,6x10,2 m), 18x17 alnar (ca 10,8x10,2 m) 
exklusive hjulhuset och den skulle ha två härdar, vilket vallonsmedjorna var 
först med att ha (Dress 1687).

Utanför Vantingesmedjan fanns ett stort slaggvarp varifrån slagger och 
järnstycken tillvaratogs. Material insamlades också från ett raseringslager 
som låg över smedjans lämningar. Totalt tillvaratogs knappt 30 kg slagg i 
slaggvarpet och smidesavfall, järnstycken och ämnesjärn uppgick till ytterli
gare ca 10 kg. I slaggvarpet fanns det smidesskållor av två typer, dels gråa, 
kompakta och täta, dels glasiga och porösa, men inte i något fall större än 
dryga decimetern i diameter. Smidesskållorna här är biprodukter från sekun- 
därsmide, det vill säga när ämnen har vällts ihop och smitts ut till föremål. 
Annat restmaterial från sekundärsmidet är glödskal som också finns i fynd
materialet. Skällornas litenhet antyder att man arbetade med ett i huvudsak 
mycket rent järn. Kemiskt sett är slaggerna tämligen lika. De olikheter som 
kunnat observeras kan hänföras till variationer i processen snarare än till 
skillnader i råvarans sammansättning (Hjärthner-Holdar, m.fl. 1999).

I det 30 kvadratmeter stora (endast 0,1 m högt p. g. a. plöjning) slaggvar
pet påträffades förutom slagg även järnskrot och keramik. Järnskrotet be
stod huvudsakligen av små oformliga rostklumpar och av klipp och stum
par (avskrotningsjärn) till ursprungligen bandformade ämnesjärn, som i de 
fördjupade analyserna visade sig vara gjutjärn. Gjutjärn påträffades också i 
ploglagret som täckte smedjan men här fanns också smidesjärn (dvs. järn 
med betydligt lägre kolhalt) av olika typer (ämnesjärn, delar av knivar, nitar, 
hästskor och andra föremål) och kvaliteter (Hjärthner-Holdar, m.fl. 1999).

GJUTJÄRN
Förvånande nog utgjordes en stor del av de bandformade järnklippen av 
gjutjärn, det vill säga material som i regel inte räknas som smidbart. 
Järnklippen uppvisar, som benämningen antyder, tecken på att de blivit av
klippta, några även sågade. En del av dem är dessutom lätt böjda vilket 
antyder att de varit uppvärmda då de avtogs. Man har sannolikt inte arbetat
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med härdfärskning av tackjärn, ej heller räckt ut luppar till stångjärn. Det 
finns som ovan nämnts heller ingenting annat i fyndmaterialet som tyder på 
sådana verksamheter eller att man ägnat sig åt gjutning. Av detta följer att 
smedjans ägare köpte järn i viss form och fason för att utföra smidesarbetet.

MATERIALEGENSKAPER
Gjutjärnen är måhända inte så omöjliga att arbeta med som man vanligtvis 
tror. De kan bearbetas i viss utsträckning innan materialegenskaperna sätter 
en gräns, och till vissa ändamål, men bearbetningen måste utföras med stor 
omsorg. Materialtypen har omnämnts ur denna aspekt vid några tidigare till
fällen. Bland annat behandlar Rostoker (1987) frågan med användning av vitt 
gjutjärn i vapen och verktyg. Huvudsakligen tas frågan upp i relation till kine
sisk järnproduktion men materialegenskaperna är generella. Vad gäller mate
rialets bräcklighet bör man tänka i flera nivåer och att det inte automatiskt 
innebär att ett material som inte är plastiskt deformerbart och som utvecklar 
sprickor vid tryck och slag också har låg hållfasthet. Rostoker påpekar att vitt 
gjutjärn har ett oförtjänt dåligt rykte också i modern metallurgisk litteratur 
och delvis bristfälligt undersökta mekaniska egenskaper. Detta får till följd att 
det inte är ett egentligt problem att det vid smedjan i Vantinge påträffats en så 
pass ansenlig mängd gjutjärn förutom att ett stort antal har kasserats. Det rör 
sig dock endast om förhållandevis små bitar, troligen avskrotning.

Gjutjärnsfynden från smedjan i Vantinge är av något varierande tjock
lek. Proportionerna mellan grått (kol förekommer delvis som grafit) och vitt 
(kol huvudsakligen i cementit) gjutjärn varierar också. Generellt kan vi se 
att ju tjockare ett järnstycke är, desto större är andelen grått gjutjärn. Den 
allra tjockaste produkten innehåller endast grått gjutjärn. De något tunnare 
har grått gjutjärn i kärnan och vitt i ytterkanterna. De järnstycken som har 
ojämn tjocklek åskådliggör detta alldeles utmärkt med tunnare kantskikt av 
vitt gjutjärn i den tjockare delen och betydligt mer vitt gjutjärn i den tunnare 
delen. Denna fördelning beror huvudsakligen på hur avsvalningen av järnet 
gått till. I de tjockare materialen har avkylningen varit långsammare vilket 
underlättat grafitbildningen (alltså grått gjutjärn) och medfört att restsmältan 
blivit kolfattigare relativt sett än i de tunnare delar där avkylningen varit så 
snabb att cementit bildat den kolrikaste fasen varvid restsmältan relativt 
sett är kolrikare (alltså bildat vitt gjutjärn).

Fördelningen av grått och vitt gjutjärn innebär att materialet är segare i 
de centrala delarna och hårdare (men skörare) i ytterkanterna. Sannolikt
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har man eftersträvat de segare egenskaper som fås i det grå gjutjärnet, men 
slitstyrkan förbättras av det vita gjutjärnet i ytterkanterna (se t.ex. Brennert 
1964). Segheten påverkas inte bara av kolhalten (och strukturen) utan även 
av kiselinnehållet som medför ökad seghet med ökat kiselinnehåll (a. a.). 
Såväl kisel som mangan förekommer i storleksordningen 1% i det analyse
rade materialet. Fosforinnehåll, däremot, ger motsatt effekt. Fosfor har ob
serverats i ett av gjutjärnsstyckena och medför troligen att risken för sprick
bildning är högre i detta, å andra sidan ökar fosfor flytbarheten vilket man 
måhända eftersträvat för att få den trekantsform som detta fynds tvärsnitt 
har och som dessutom är homogent grått gjutjärn från centrum till kanten. 
För att ytterligare förbättra hållfasthetsegenskaperna kan man använda vals- 
ning och smidning för att bryta ned gjutstrukturen (a. a.). Tecken på meka
nisk bearbetning finns också i mikrostrukturen i ytterkanterna i flera av 
fynden. Gjutjärnets begränsade smidesegenskaper kan alltså förbättras med 
hjälp av både temperatur behandling och mekanisk bearbetning.

En egenskap som berörs även av Rostoker (1987) är att tryckbrottgränsen 
är hög i grått gjutjärn (grafit stabiliserar) men materialet kan inte ”töjas ut” 
nämnvärt. Det kan dock böjas något utan att det spricker och det är just vad 
vi ser exempel på i gjutjärnsmaterialet från Vantinge, dvs. styckena har böjts 
i begränsad omfattning utan att de har brustit. Denna egenskap omtalas för 
”smidbara” gjutjärn även av Maddin (1985). En smed som på vårt uppdrag 
försökte smida några av gjutjärnsfynden för att undersöka deras egenskaper 
noterade att materialet brast och bedömde dem som ej smidbara (Hjärthner- 
Holdar, m.fl. 1999). Möjligen berodde detta på att det redan var utsmitt så 
långt som materialegenskaperna tillät.

Det hör definitivt inte till vanligheterna att denna typ av järn påträffas i 
en smedja. Åtminstone har inte material undersökts i detalj så att man fått 
visshet om deras sammansättning och egenskaper. Det kan ju mycket sanno
likt vara så att man påträffat järnklipp som tolkats som smidesjärn baserat 
på yttre former. Några enstaka fynd som tidigare gjorts i miljöer som inte 
har anknytning till gjutning eller färskning finns dock. Två exempel, där 
åtminstone det ena är daterat till tidigt 1200-tal, finns från järnhanterings- 
området i kv. Trädgårdsmästaren i Sigtuna. Ett av fynden är ett mindre stycke 
av ett homogent vitt gjutjärn som inte uppvisar tecken på bearbetning. Det 
andra fyndet är också huvudsakligen ett vitt gjutjärn. Detta har likafullt 
både värmebehandlats och bearbetas i mindre utsträckning, men har sanno
likt kasserats innan det har kommit till användning (Hjärthner-Holdar och 
Larsson 1997).
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SMIDESJÄRN
Smidesjärnet, där de mer i detalj studerade fynden genomgående kommer 
från raseringslagret över smedjan, varierar både i typ (ämnesjärn, delar av 
knivar, nitar och hästskor) och kvalitet. Flertalet är lågkolhaltiga järn eller 
stål med varierande kolhalter, i allmänhet dock inte i härdbara halter. Detta 
material innehåller också slagginneslutningar, vanligtvis i så låga koncen
trationer att materialens kvaliteter inte bör ha påverkats i högre utsträck
ning. Fosfor, som allmänt sett är en relativt vanlig komponent i smidesjärn, 
är mer sällsynt i materialet från smedjan. Fosfor, med hårdhetsförbättrande 
egenskaper, har dock noterats i ett fåtal fynd i låga halter. Materialtyperna 
är alltså genomgående smidbara järn men deras egenskaper tyder inte på att 
de använts till några specialkvaliteter. Respektive kvalitet, förutom ett un
dantag där förhöjda kopparhalter som gör materialet sprödare har observe
rats, får betraktas som god eller mycket god.

Enbart knivblad, nitar och trasiga hästskor ger inte någon säker finger
visning om vad man arbetat med i smedjan. Det är inte orimligt att anta att 
man kunde smida hästskor och även sko hästar, men det förefaller inte san
nolikt att detta var den huvudsakliga verksamheten. En eller ett par trasiga 
knivar ger därmed inte heller något stort bidrag till tolkningen av smedjans 
produktionsinriktning.

TILLVERKNINGSTEKNIK OCH 

MATERIALEGENSKAPER
Det är rimligt att anta att föremålen är tillverkade/bearbetade i smedjan. 
Inget av föremålen har emellertid kunnat identifieras som smidesredskap. 
Smeden har haft tillgång till relativt slaggfritt järn och flera järnkvaliteter 
med något olika materialegenskaper har varit företrädda. Fynden är huvud
sakligen av tämligen mjukt järn, men hårdare material i form av kolstål 
förekommer också. Även om materialkvaliteterna överlag är goda så är det 
inte föremål av yppersta kvalitet det handlar om, snarare enklare bruksföre
mål. Samma materialegenskaper har använts för flera föremålstyper, men 
någon specialisering i tillverkningen har inte kunnat särskiljas.

Flera olika tekniker har använts för att framställa och bearbeta föremå
len och kombinera olika materialegenskaper. Många av föremålen är tämli
gen enhetliga i sammansättning och kvalitet men enstaka är hopvällda av 
olika materialtyper. Som exempel på det senare finns fragment av knivblad 
där vällsand har använts för att underlätta att de olika materialen fäster vid
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varandra. Vällfogen i materialet framträder med hjälp av slagginneslutningar. 
De skilda materialtyperna i knivbladet är dock båda tämligen lågkolhaltiga 
(ej härdbara) och inte de mest optimala för skärande egenskaper. I andra 
föremål har material av mer enhetlig sammansättning vikvällts upprepade 
gånger. Stukning har använts bland annat för en nit och ett bultliknande 
föremål. Niten, ett mjukt järn med begränsad fosforhalt, innehåller relativt 
mycket slagg. Bulten är betydligt slaggfattigare och består av härdat kolstål 
- faktiskt ett av de få föremålen som uppvisar tecken på härdning. Avkyl- 
ningen i samband med härdningen har varit något ojämn, men stycket är 
ändå av god kvalitet. Ytterligare tecken på temperaturbehandling för att 
förändra materialens egenskaper är glödgning som ses i begränsad omfatt
ning i relativt lågkolhaltigt material där spänningen har minskat och seghe
ten förbättrats. Dessutom finns tecken på lokal avkolning under smidet, san
nolikt en sekundär effekt från bearbetning vid förhöjda temperaturer i 
oxiderande miljö.

RÅVARUTYP OCH FRAMSTÄLLN I N G SPRO C ESS
Slagginneslutningar förekommer i flertalet av föremålen, huvudsakligen i 
låga koncentrationer, vilket är ett kvalitetstecken, men i enstaka fynd, till 
exempel en nit, i betydligt större andel. Enstaka fynd är i det närmaste helt 
utan innesluten slagg, bland annat en kätting, en hästsko och en hult. Ett 
fåtal innehåller mer slagg, bland annat nämnda nit. Två olika typer av slagg
inneslutningar kan urskiljas med avseende på hur slaggen har bildats och på 
vilket sätt de uppträder i metallen. Dels finns tunna skikt av slagginneslut
ningar som gräns mellan olika lager i bandade föremål, det vill säga de är en 
del av vällfogen. Den slagg som förekommer längs vällfogar består dels av 
järnoxider som bildats då järnet oxiderat under hopvällningen, dels glasigt, 
kiselrikt material som härrör från produkter som tillsatts för att underlätta 
hophäftning av metallerna och sänka dess smälttemperatur. Dels finns slagg 
som utgör rester från tidigare led i järnhanteringen. De senare är visserligen 
orienterade i metallen till följd av smidet men de följer inte kontakter mellan 
olika materialtyper utan kan korsa eventuella skillnader i sammansättning.

Har vi anledning att tro att det är blästjärn som använts i smedjan? I ma
terialet är flertalet av fynden jämnare i sammansättning och kolhalt än vad 
man vanligtvis ser från blästjärn varför det kanske är mer troligt att det rör sig 
om färskat hyttjärn. I det här sammanhanget är det måhända mer relevant att 
ställa frågan om råvarans ursprung än om framställningsteknik, det vill säga 
är det bergmalm eller sjöVmyrmalm som använts i järnframställningen.
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SLAGGER - FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ATT SPÅRA RÅVAROR

Kombinationen av flera kemiska analysmetoder utgör ett viktigt redskap 
när man ska försöka utreda varifrån det använda järnet ursprungligen kom
mer och vilka malmtyper som använts. Två analysmetoder som använts för 
fynden från smedjan i Vantinge är totalkemiska analyser (se t.ex. Hjärthner- 
Holdar, m.fl. 1999) där man får en genomsnittsanalys av ett större stycke av 
slaggen. Denna analysmetod tillämpas vanligtvis också på malmer, men så
dana ingår inte materialet från Vantinge (ingen järnframställning har ägt 
rum i smedjan). De analyser som Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL) ut
fört omfattar nästan 50 olika grundämnen, såväl sådana som dominerar i 
slagger, som huvudelementen järn och kisel, som ämnen vilka förekommer 
endast i ppm-halter (parts per million). De senare, spårämnena, kan dock 
utgöra mycket viktiga fingeravtryck eftersom de uppträder i vissa geolo
giska/geografiska regioner men saknas i andra. För att få kvantitativa ke
miska data för varje ingående fas i en slagg eller i en metall är någon form av 
punktanalys nödvändig. Därför har vi använt elektronmikrosond som kom
plement till de totalkemiska analyserna. Så många ämnen som möjligt bör 
behandlas och kombineras för att spåra ursprunget. I det följande presente
ras endast några utvalda exempel.

Flera försök har tidigare gjorts för att spåra malmers ursprung, och där
med produktionsområdet, med hjälp av slaggers kemiska sammansättning. 
En omfattande studie har presenterats av Buchwald och Wivel (1998). För
fattarna har analyserat ett stort antal slagger och slagginneslutningar i järn 
och kunnat dela in dem i grupper, baserat på proportionerna mellan några 
av huvudelementen. Deras analysmetod skiljer ut Sverige, Sverige och Norge, 
västra Danmark samt östra Danmark. Denna typ av proveniensbestämning 
är utformad för reduktionsslagger där slaggernas sammansättning huvud
sakligen kan relateras till den använda malmens. Buchwald har också utfört 
omfattande analyser av sydsvenska och danska malmer (Buchwald 1998). 
Slagger från andra processled och framställningstekniker lämpar sig sämre 
för en sådan jämförelse eftersom ett flertal komponenter kan tillkomma och 
bidra till slaggernas sammansättning och därmed påverka det inbördes för
hållandet mellan de jämförda ämnena. Om metoden tillämpas på slaggerna 
från smedjan i Vantinge trots att de inte är av rätt kategori faller de huvud
sakligen inom grupperingen Sverige eller Sverige och Norge. Enligt Buchwalds 
och Wivels indelning härrör de i alla fall definitivt inte från östra Danmark.
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I många av slaggerna från smedjans slaggvarp finns noterbart höga spår
halter av kobolt och nickel (i storleksordningen 100-200 ppm av vardera). 
Endast ett fåtal slagger som GAL har analyserat tidigare innehåller halter 
över 100 ppm. Vanligare är halter under detektionsnivån eller i storleksord
ningen 10 ppm. Dessa grundämnen har i äldre undersökningar analyserats 
endast i undantagsfall varför det sällan finns uppgifter om dem i litteratu
ren. Ett annat ämne som observerats i halter i storleksordningen 100 ppm är 
krom. I tidigare analyserade slagger från järnhantering i Sverige är det en
dast ett fåtal som uppvisar kromhalter på samma höga nivå.

Kobolt, nickel och krom är grundämnen som vi kan förvänta oss komma 
från de malmer som använts i järnframställningen, varför man med hjälp av 
dessa ämnen kan försöka spåra malmer med liknande signifikanta fingerav
tryck som i slaggerna. Kobolt och nickel kan anrikas i sjö- och myrmalmer 
eller förekomma i bergmalmer. De kan dessutom ingå i framställnings- 
ugnarnas konstruktionsmaterial och experiment i blästugnar har antytt att 
delvis smält ugnsvägg kan bidra med vissa komponenter, t.ex. dessa, till 
slaggens sammansättning (Larsson, m.fl. 1998). Detta innebär att det finns 
flera möjligheter, men också andra påverkande faktorer som innebär svårig
heter, när vi ska söka lämpliga råvarukandidater och geografiska ursprungs- 
regioner.

Vanligtvis har ”arkeologiska” malmer tidigare inte analyserats med av
seende på dessa element. Ett fåtal resultat finns dock att tillgå i litteraturen. 
Bland myrmalmer (rödjordar) från Östra Karups socken i Halland (Kresten 
och Englund 1998) förekommer krom i tämligen höga halter, men kobolt 
och nickel saknas. Eventuella malmer från Bromölla socken i Skåne uppvi
sar varierande halter av kobolt, nickel och krom - i en av malmerna en av de 
högsta kobolthalterna (320 ppm) som noterats i GALs analyser av järnslag- 
ger och malmer (Englund och Larsson 1997).

Vi måste också komma ihåg att slaggerna som har analyserats är smides
slagger vilka inte direkt kan relateras till framställningen. Om blästprocessen 
är den använda kan vi ändå se rester av framställningen om slaggen delvis 
härrör från utrensade slaggrester från smältan. Om istället järnet framställts 
i en masugn är smidesslaggernas sammansättning inte på samma sätt relate
rade till malmerna, eftersom slaggen bildats under bearbetning av rent järn 
och med tillsättning av eventuella flussmedel. Ytterligare en aspekt är att 
dessa grundämnen under framställningsprocessen företrädesvis anrikas i 
metallfasen, vilket betyder att de minskar relativt i slaggerna (även om de 
återfinns också där). Under senare smidesprocesser går de istället till slaggerna 
då järnet oxiderar under smidesarbetet. Det är snarare detta fenomen vi har



att göra med i smedjan i Vantinge. Flera av smidesjärnen har dessutom note
rats innehålla spår av t.ex. kobolt och nickel. Serneels och Crew (1997) har 
diskuterat detta för några framställningsexperiment där de fann att framfö
rallt nickel och arsenik betedde sig på detta sätt med kraftigt anrikade halter 
i slagger från senare smidesfaser. För kobolt var förloppet inte lika markant.

Med hänsyn till enbart dessa grundämnen förefaller det alltså som om vi 
kan urskilja järn med åtminstone två olika ursprung med hjälp av förekom
sten respektive avsaknaden av nickel, kobolt eller krom i järnfynden. Det fåtal 
slagger som analyserats innehåller genomgående dessa ämnen. Det behöver 
emellertid inte innebära att det inte finns slagger av annan sammansättning 
eftersom endast ett fåtal har analyserats. Sannolikt innebär förekomsten av 
dessa spårelement att vi bör söka efter malmer där de ingår, även om möjlig
heten finns att de kan härröra från andra komponenter. Sådana möjliga mal
mer, eller kanske malmregioner, finns enligt ovan i geografiskt närliggande 
områden. De skånska och halländska produktionsområdena kan mycket väl 
ha stått för råvaran, smidesjärnet, till smedjan i Vantinge.

STENKOL SOM BRÄNSLE i SMIDET
I smedjan i Vantinge har stenkol använts som bränsle. Detta framgår bland 
annat av resterna av ett kolmagasin i smedjan. Kollåren/magasinet hör till 
smedjans senare användningsfas och befanns överlagra de gropar efter bälg- 
trampor/trådor som tillhör den tidigare fasen. Stenkolsrester förekommer 
även för övrigt i fyndmaterialet och inneslutet i några av slaggerna. Även 
indirekt kan man se spåren av stenkolsanvändning med hjälp av de mikro
skopiskt små järnsulfiddroppar (i stället för de mer normala järndropparna) 
som förekommer i slaggerna. Svavel förekommer vanligtvis i stenkol i varie
rande halter i form av små pyritkristaller på kolet. Dessa bildar järnsulfider 
vid upphettning i reducerande miljö, t.ex. under smidet.

Stenkol har dock inte varit den enda bränslekällan. Även träkol, som 
tidigare var det enda bränslet i järnframställning och smide, förekommer i 
materialet. Endast ett fåtal vedartsanalyser är utförda på träkolet. Följaktli
gen är det svårt att dra några långtgående slutsatser om vilket/vilka träslag 
som använts. Med tanke på verksamhetens art krävdes det att det använda 
träkolet hade högt energiinnehåll. Eventuellt kan det vara så att det faktiskt 
har krävts stenkol för att med gott resultat kunna bearbeta framförallt gjut- 
järnsmaterialet.



Tidpunkten för stenkolsanvändning i smedjan i Vantinge är med nordeuro
peiska mått mätt tidig. I nordvästra Skåne finns dock flera kända stenkols- 
förekomster. Enligt Schmidt Sabo (2000) har stenkol brutits sedan åtmins
tone slutet av 1500-talet utanför det närbelägna Åstorp. I smedjan i Vant
inge var man med andra ord tidigt ute med att använda stenkol i smidet men 
förutsättningarna för detta var goda eftersom tillgång fanns på nära håll. 
Tillgången på stenkol kan möjligen också ha påverkat valet och omfatt
ningen av produktionsinriktningen. Möjligen kan denna förändring också 
knytas till en övergång till vattendrift i smedjan.

NÄR ANVÄNDES SMEDJAN?

Några dateringar gjordes på kol från ett urval av anläggningar i smedjan 
och dess omgivning. Städets plats daterades med två olika kolprov till 1280- 
1410 AD (Ua-25173), respektive 1510-1600 och 1620-1890 AD (Ua-25259) 
(Schmidt Sabo 2000). En bälgtrampgrop som enligt stratigrafin skulle kunna 
hänföras till fas ett daterades till 1670-1950 AD (Ua-25170)(Schmidt Sabo 
2000) (enligt vedartsanalys är kolet ”glasigt”). Detta kol kan möjligen vara 
fyllnadsmaterial som härstammat från kolmagasinet efter eventuell omlägg
ning av smedjan. En anläggning som tolkats som härrörande från vatten- 
driften/hjulgrav som, om tolkningen av två faser är rimlig, också bör till
höra fas 2 daterades till 1520-1560, 1630- AD (Ua-25176) (lövträd, > 80 
år). Det enda kolprovet från slaggvarpet som efter vedartsanalys visat sig 
användbart daterades till 1680-1760,1800-1940 AD (Ua-25260) (björk 18 
år) (Schmidt Sabo 2000). Ett gjutjärnsfynd har daterats på kol bundet i jär
net till 1670-1960AD (135*65 BP, Ua-26115).

Smedjan i Vantinge har sannolikt existerat i två olika faser. Den äldre 
fasen kan främst ses i smedjans grundutförande. Till denna fas bör också 
resterna efter en mekanisk anordning för att driva bälgen/bälgarna med fot
terna också kunna knytas. Ett av dateringsresultaten från platsen för städet 
pekar på att även detta kan kopplas till smedjans äldre fas. Däremot finns 
inget slagg- eller järnmaterial som med säkerhet kan relateras till denna 
produktionsperiod.

I fas två har smedjan byggts om och blivit större. Samtidigt med utbygg
naden har flera andra konstruktionsförändringar gjorts, bland annat togs 
bälgtramporna/trådorna ur bruk. Vi kan dessutom se att en möjlig omlägg
ning till vattendrift av smedjan skett. Detta indikeras av, även om tolkningen
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är något osäker, tillkomsten av vattenränna, vattenhjul och därtill hörande 
konstruktioner. Denna ombyggnad kan också ha inneburit att ett tidigare 
slaggvarp har bortförts för att lämna plats åt den nya anläggningen och 
därför saknas påtagliga rester från den tidigare produktionsfasen.

Ombyggnaden av smedjan förefaller alltså vara knuten till en omlägg
ning till vattendrift av bälgarna. Samtidigt ser vi också en användning av 
stenkol som bränsle och gjutjärn som järnråvara förutom smidesjärnet. Res
ter från denna senare produktion finns i form av slagger och olika typer av 
järnavfall. Slaggerna är mycket likartade i utseende och kemisk samman
sättning. Med andra ord, slaggernas homogenitet tyder på att verksamheten 
varit mycket likartad under fas två. En anledning till bristen på skillnader i 
slaggerna kan dock vara att dessa endast härrör från bearbetning av smides
järnet och inte av gjutjärnet. Tydligt är dock att två tydligt definierade 
produktionsinriktningar framkommer i materialet i form av användning av 
smidesjärn och gjutjärn, vilka inte kan särskiljas stratigrafiskt eller i fråga 
om ålder så långt vi känner till idag. Dateringsresultaten från slaggvarpet 
faller alltså inom samma tidsramar som resultatet från gjut järnsfyndet. Det 
erhållna tidsintervallet är dock omfattande och medger inte någon finare 
indelning varför det, med utgångspunkt både i relativa och absoluta meto
der, förefaller som om flera verksamheter har ägt rum i smedjan under samma 
tidsintervall.

De olika materialtyperna som finns kvar från smedjan har bestått av 
goda kvaliteter och flera smidestekniker och temperaturbehandlingar har 
tillämpats för att uppnå önskade materialegenskaper och kunna kombinera 
dem på ändamålsenligt sätt. Av de kvaliteter som framställts har sannolikt 
alla varit väl lämpade för jordbruksredskap. Åtminstone smidesjärnen bör 
vidare ha införskaffats från två olika regioner. Två möjliga malmregioner 
kan vara aktuella nämligen den skånska och den halländska. Med tanke på 
de stora klippbitar som påträffats i stort antal förefaller det som om slöse
riet varit jämförelsevis omfattande och därmed bör tillgången på järn också 
ha varit riklig, vilket i sin tur tyder på goda ekonomiska förhållanden.

Den troliga omläggningen till vattendrivna bälgar kan ha varit orsakad 
av behovet av en effektivare och större produktion. En tolkning som man då 
kan göra är att man inte har tillverkat enbart för eget bruk och en lokal 
marknad utan smidet har haft en sådan omfattning att det inte bara varit en 
viktig inkomstkälla för dess ägare utan en viktig produktionsenhet för om
rådet. Kan det kyrkliga ägandet i byn före reformationen ha haft betydelse 
för smedjans första fas med tanke på det intresse som faktiskt fanns för 
manufaktursmidet hos kyrkan och de styrande klasserna under medeltiden?



Vi kan också anta att avsättningsområdet för produkterna bör ha varit en 
tämligen stor om än en lokal/regional marknad. Var måhända den senare 
fasen av den undersökta smedjan i Vantinge föregångare till den mer stor- 
skaliga produktionen på Engeltofta gods som i och med att redskapsfabriken 
startades måste upphöra eller konkurerades ut av densamma? Mycket ty
der på att det i Vantinge funnits en driftig smedsläkt som kanske varit verk
sam under flera hundra år.

SLUTORD

Detta är den första arkeometallurgiskt undersökta bysmedjan i Skåne - en 
smedja som troligen har sina rötter i 1200-talet. Resultatet visar att även 
tillsynes små obetydliga smedjor kan ha haft en stor betydelse för sitt om
land och att kunskapen och skickligheten hos dessa smeder har varit under
skattad. Här har vi fått fram ny kunskap om användning av olika typer av 
material allt från olika järnkvaliteter och användning av stenkol i ett relativt 
tidigt skede samt ett effektivitetstänkande där arbetsbesparande åtgärder i 
form av ett troligt införande av vattendrift har skett i ett läge när efterfrågan 
på i det här fallet järn ökat. Ett mycket intressant resultat är att järn med så 
höga kolhalter som vitt och grått gjutjärn uppenbarligen ingått som en bety
dande beståndsdel i smidet, vilket inte varit känt tidigare. Dateringen av 
omläggningen är osäker men troligen har den skett under andra hälften av 
1500-talet eller som senast under första fjärdedelen av 1600-talet.
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Ur den långa, ständigt föränderliga skånska medeltiden hämtas fem 
facetter av svunna livsformer vilka har gjorts synliga genom arkeolo

giska undersökningar. Vi får möta tidigmedeltida bönder i sin hemma

miljö i Bjärred och i Ståstorp, vi får möta högmedeltida fiskare i det 

sjudande internationella Falsterbo, vi får möta senmedeltida patienter 

vid Landskronas helgeandshus och tekniskt kunniga smeder i Bjäre. 

De bidrar alla till den bild av det förflutnas mångfald som arkeologer

na ständigt arbetar med, och de är väl så märkvärda.
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