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FÖRORD

I
min roll som beställare av ett husbyggnadsprojekt, men även med ett personligt 
förflutet som byggentreprenör, har jargongen om arkeologer som ”ett gäng som 
sitter och pillar med sina borstar i evigheter” präglat min uppfattning om just 
arkeologi. Vid en av mina första kontakter med arkeologerna i samband med 
förundersökningen sommaren 2003, träffade jag Anders Reisnert från Malmö 

Kulturmiljö. Anders är en sprudlande och entusiasmerande man som beskrev vil
ka historiska fynd man kunde tänkas finna på den grå och tråkiga parkeringstomten. 
Parkeringstomten vid hörnan Västergatan - Gråbrödersgatan hade nästan själv 
blivit antik. Det är nog inte många Malmöbor som kommer ihåg hur det såg ut 
före husrivningen i slutet av 1960-talet. Inte jag i alla fall.

Under parkeringsytan trodde man sig finna byggnadsrester med mera från år
hundraden tillbaka. När man sen också gjorde detta vid förundersökningen blev 
Anders ”eld och lågor”. Han visade hur grundmurar från 1400-talet i princip låg 
orörda och utgjorde en bas för senare bebyggelse med nästan oförändrade lägen 
och utformningar. Min första tanke var - ”Jag skäms, här kommer vi och planerar 
att bygga något som skövlar bort alla historiska lager” - eftersom dagens byggtek
nik är så mycket mer ”brutal” med helt andra resurser än för bara 80-100 år se
dan. Jag uttryckte min fasa, men Anders tröstade mig med att insikten och kunska
pen om vad som verkligen fanns i marken var till mycket större glädje och hjälp än 
om det blev ”kvar”. Där riskerade det ändå att förgås på grund av dagens påverkan
de klimat som tyvärr också verkar vara ”mer brutalt” med försurning och dylikt.

Under de följande undersökningarna har min inställning till arkeologer änd
rats radikalt. De är tålmodiga, enträgna och energiska med ett brinnande intres
se. Vid mina platsbesök blev jag alltid väl omhändertagen av Ivan och Ingvar och 
de andra som förevisade krukskärvor, knivskaft och alla möjliga och omöjliga sa
ker. Ett härligt gäng som aldrig knotade vare sig solen gassade ned i groparna el
ler om regnet fyllde desamma. Efter grävningarna återstod så all bearbetning av 
fynden, tolkning samt slutpresentationen i form av denna bok som Stefan Larsson 
hållit i trådarna för. Mycket intressant att få ha varit med om en liten del i denna 
verksamhet. Tack.

Som husbyggare är man angelägen att efterlämna något bestående som män
niskor skall uppskatta förhoppningsvis i flera århundraden framåt. Och det är 
med en road tanke som jag överlämnar vårt kommande hus ”Mäster Johan” till 
"framtida” Malmöarkeologer.

Gunilla Hansson, Riksbyggen
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SPÅR OCH LÄMNINGAR EFTER STADENS INVÅNARE

ÖVERLAGRAR OCH SKÄR VARANDRA I ETT KOMPLICERAT MÖNSTER.



INLEDNING

STEFAN LARSSON

U
nder sommaren och hösten 2004 gjorde arkeologer från Riksantikvarie
ämbetet, UV Syd och Malmö Kulturmiljö en undersökning ut med Väster
gatan i Malmö (hg. 1). Undersökningen har skapat stora mängder ny kun
skap om stadens historia. En del av denna presenteras i den här boken.

En arkeologisk undersökning i en stad är en på många sätt och vis komplicerad 
historia. En stad är ju en koncentration av, ofta mycket mångskiftande, mänsklig 
aktivitet på ett begränsat utrymme. Det har bedrivits verksamheter under en för
hållandevis lång tid. De spår och lämningar som lämnats kvar är på många sätt 
komplexa. Att man har levt på samma begränsade plats innebär att spår och läm
ningar från olika tider påverkat och överlagrar varandra i tre dimensioner. Det 
innebär att man vid en undersökning behöver dokumentera alla spår och lämningar
na i sekvensen på samma, noggranna, sätt för att inte förlora sammanhangen. Un
dersökningarna är både krävande och arbetsintensiva. Allt som allt har ungefär 
fyrtio personer deltagit i olika moment av undersökningen i k v. Liljan. Då är ändå 
inte alla grävmaskinister, lastbilschaufförer, olika entreprenörer, arkitekter och 
Riksbyggens projektledning inräknade.

Arkeologi i städerna ställer höga krav på organisation och planering. Efter
som undersökningarna genomförs i tätbebyggda områden där många människor 
rör sig dagligen behöver man även ta hänsyn till omgivningen i form av boende, 
trafik och arbetsmiljö.

Arbetslokaler, tvättmöjligheter, bortforsling av massor, säkerhetsarrangemang 
och arbetsmiljö är självklara moment i planeringen av en arkeologisk undersökning. 
Däremot är de antagligen inget som man automatiskt associerar till när man hör
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ordet ”arkeologi”, men som är nog så väsentliga förutsättningar för att kunna 
skapa ny kunskap om det förflutna.

För undersökningen i kv. Liljan tillkom en ytterligare utmaning. Ffur får man 
två olika institutioner, med olika företagskultur, att samverka sömlöst (ibland 
sömnlöst) i ett gemensamt projekt?

Ur det som vid en hastig blick förefaller vara ett fullständigt kaos av kulturla
ger, byggnadsrester och föremålsfragment utan någon entydig röd tråd, skall arke
ologerna dels omvandla detta till ett källmaterial som går att förpacka i arkiv och 
magasin, dels till berättelser om människors levnadsvillkor under olika tider.

Spår och lämningar rymmer ett närmast oändligt antal möjliga historier. Alla 
låter sig inte berättas. Arkeologerna gör ett urval. Varje urval innebär samtidigt 
ett bortval av något annat. De val vi gör får göras tydliga och tas i de frågeställ
ningar och teoretiska utgångspunkter som utgör ett slags navigationshjälp. Vad vi 
vill veta styr i hög grad hur vi går till väga för att ta reda på det. Utan frågor och 
målsättningar är ju faktiskt jord bara jord, krukskärvor bara krukskärvor. Deras 
värde skapas genom våra frågeställningar.

Berättelserna i den här boken handlar om ett avgränsat antal problemområden. 
Vi har valt att lyfta fram och diskutera idéer hellre än att försöka redovisa ”allt”. 
Att ens försöka redovisa alla aspekter av en så pass komplex sak som en stads- 
arkeologisk undersökning kan ibland ”skymma utsikten”, man ser inte skogen för 
bara träd. Arkeologin har haft en tendens att gömma sig bakom redovisningar av 
hur vi ordnat det källmaterial vi själva skapat. Som exempel kan anföras att vi vid 
undersökningen 2004, bland annat, definierade 3674 stratigrafiska objekt med 18 443 
relationer, gjorde 3039 inmätningar, sparade 4720 krukskärvor och tog 1165 foton. 
Att i detalj presentera allt detta lär ju inte bli någon ”kioskvältare” precis...

Samtidigt har vi en skyldighet att det källmaterial som skapats ska vara öppet 
och tillgängligt för andra frågeställningar. Det här ställer dels stora krav på de till- 
lämpade undersöknings- och dokumentationsmetodernas konsekvens och string
ens, dels att man har en tydlig syn på hur spår och lämningar en gång har skapats. 
Den metodiska arbetsordning som tillämpades innebär att källmaterialet är ord
nat, grupperat och tolkat i syfte att underlätta för den som önskar att fördjupa sig 
i eller omtolka resultaten. En kortfattad rapport, en så kallad daff, med bilagor 
fungerar som en vägledning in i källmaterialet. Det finns digitalt arkiverat. Daf
fen kan läsas på: www.raa.se/uv/rapp_daffarsyd.htm och www.malmo.se/kultur/ 
malmokulturmiljo.htm.

Stadsarkeologin må vara krävande, men till skillnad från andra discipliner där 
det inte tillkommer nya källor har vi privilegiet att skapa nytt.
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ÖRESUND

Figur i] Malmö innerstad, stadens medeltida utbredning samt undersökningens läge.

Inledningsvis vill jag också tacka alla de som medverkat och som genom professio
nalism och entusiasm möjliggjorde undersökningen och den här boken. Ett syn
nerligen varmt tack riktas till grävningsledaren Ivan Balic.

Boken om Liljan tillägnas minnet av förre stadsantikvarien Ingmar Billberg 
som allt för tidigt gick bort. Vi är flera författare som är tacksamma för att han 
en gång i tiden gav oss möjlighet att bli arkeologer.
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STADEN ÄR EVIGT FÖRÄNDERLIG

RUM LÄGGS TILL RUM I ENLIGHET

MED VARJE TIDS BEHOV OCH IDEAL.



S TA DS ARK E O LO G I 5 K A SYNSÄTT

STEFAN LARSSON

V
id kanten av Öresund ligger Malmö, en stad full av uteserveringar och 
fotboll. Även om det inte alltid är himmelsblått över stadion är det en 
ganska trivsam liten storstad. Eller stor småstad beroende på hur man 
nu väljer att se det. I Malmö vill man gärna betrakta sig som en del av 
den stora världen. Fast man saknar spårvagnar finns det ett visst fog för detta an

språk, kanske framför allt på grund av stadens, genom historiens lopp, mångkul
turella prägel. Som hamnstad har man många gånger varit inkörsporten för nya 
influenser. Såväl reformationen på 1500-talet som arbetarrörelsen på 1800-talet 
fick här tidiga brohuvuden.

Efter att ha tillbringat 1900-talets senare del som en avsomnad industristad 
söker man nu nya vägar. Det gamla varvsområdet är omvandlat till högskola och 
efter hundratals år av diskussion stod en bro till Köpenhamn färdig år 2000. För
bindelsen till den danska huvudstaden är viktig; Malmö är en central del i expan
sionen runt Öresund. Detta är dock ingen ny idé. Redan kung Erik av Pommern 
satsade, i början av 1400-talet, på Öresund. Malmö utgjorde under 1400-, 1500- 
och 1600-talen en expansiv stad till vilken den danska kungamakten knöt flera 
kommersiella och administrativa funktioner. Bland annat flyttade man, till Lun- 
dabornas förtret, över myntslagningen under 1400-talet.

Staden Malmö tycks grundläggas under 1200-talet, en tid när det grundas ett 
flertal städer längs den skånska kusten. Stadsetableringarna har kopplats till den 
så kallade Skånemarknaden. Denna utgjordes av det omfattande årliga sillfisket i 
Öresund och södra Östersjön samt beredning och försäljning av fångsterna för vi
dare distribution runt om Europa. I en tid då nästan hela Europa var katolskt och
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man iakttog kyrkans regler för fastedagar, det vill säga bara åt fisk, var den skån
ska sillen ”big business”. Skatter, tullar och andra avgifter på handeln med sill 
kom att bli en stor och betydelsefull inkomstkälla för den danska kungamakten.

Stadens äldsta historia är i likhet med många andra platser höljd i något av ett 
dunkel. I ett privilegiebrev daterat den 29 januari 1275 rörande tullfrihet mellan 
Malmö och Köpenhamn, omnämns invånarna i Malmö som cives, borgare.

Det har dock funnits någonting på platsen innan Malmö blir en stad. Längs 
med den äldre stranden har man funnit så kallade lerbottnar, lerklädda gropar i 
sanden. Vad de representerar, mer än att de är knutna till fisket, har fått forskar
na att ligga i luven på varandra.

DE MÅNGTYDIGA STÄDERNAS ARKEOLOGI

En stads historia är knappast entydig. Staden är evigt föränderlig, gammalt och 
nytt finns sida vid sida i gatubilden. Ibland lyfter det som leder framåt, som nybygg
nation och arkeologi, fram det som har varit. Genom årens lopp har den samman
lagda mängden människor som levt och verkat inom stadens hägn varit stor. Alla 
har de, genom sina dagliga liv, satt större eller mindre spår. Trots att endast en 
bråkdel av spår och lämningar bevarats, och en ännu mindre del blivit omvand
lad till arkeologiskt källmaterial, har vi runt om oss en fantastisk kunskapsreser- 
voar. Vi kan diskutera många sidor av det förflutna och samtiden. Stadsarkeologin 
arbetar också med ett brett spektrum av frågeställningar, allt ifrån städernas 
ogräsflora till invånarnas föreställningsvärldar.

I det följande presenteras ytterligare berättelser om staden Malmö. De tar sin 
utgångspunkt i hur stadens invånare format sin omgivning, sitt sätt att leva och 
förhålla sig till världen. Berättelserna bygger på såväl äldre kunskap som det nya 
källmaterial som skapades genom undersökningen i kv. Liljan. Förhoppningsvis 
kan de fungera som inspiration för ytterligare historier.

I det här, inledande, kapitlet presenteras och fördjupas de utgångspunkter som 
låg bakom frågeställningarna inför undersökningen i de två fastigheterna kv. Liljan 
2 och 22. Det är de som utgjort ramar för berättelserna. Även om materialet är 
enormt är det inte fråga om att gå ut och ”hitta” saker. Arkeologerna måste på för
hand göra klart för sig vad man letar efter innan man sätter igång en undersökning.

Just nu befinner sig svensk stadsarkeologi sedan en tid i en period av renove- 
ringsarbete. Vi försöker att betrakta städerna ur andra synvinklar än de beprövade. 
För det första försöker vi att belysa variationerna mellan städerna. Äldre tradition



prioriterade i stor utsträckning jämförbarheten. Det finns naturligtvis likheter, 
annars skulle vi inte uppfatta dagens orter som städer, men variationerna i tid och 
rum är väl så stora. Malmö är inte Trelleborg. Trelleborg är Trelleborg och inte en 
mindre version av Malmö.

För det andra ägnas nu större intresse åt stadens innehåll som livsrum genom 
ett nymornat intresse för urbansociologin. Städerna är ju trots allt skapade av 
människor, för människor. Fokus låg tidigare i hög grad vid städerna som funk
tionella centrum i exempelvis handelsnätverk eller administrativa system.

För det tredje är det också till viss del ett arbete som utvecklar skapandet av 
arkeologiskt källmaterial och förtydligar dess möjligheter att skapa kunskap om 
de delar av livet som inte nedtecknats i skriftliga källor.

Dessa, i och för sig enkla, utgångspunkter har varit styrande för upplägget av 
undersökningen. Vi ska naturligtvis inte bortse från de juridiska, ekonomiska och 
funktionella aspekter av staden som upptog så mycket av den tidigare forskning
en. Med en kritisk förenkling skulle man dock kunna säga att den forskningen i 
hög grad gjorde stadsinvånarna till statister och staden till huvudperson.

Som påpekats har arkeologin en fantastisk möjlighet att även studera vardags
människans villkor (Billberg 8c Reisnert 1993:114). Vad vi gjort är att ha tagit ett 
steg tillbaka och funderat över ”vad som händer när människor flyttar samman” 
(Andersson 2001:12). I det här fallet i kv. Liljan i Malmö.

FRÅGOR INFÖR UNDERSÖKNINGEN

Förändrade utgångspunkter syftar inte till att kritisera eller förkasta den kunskap 
som redan skapats. Den har hittills gett oss en bild av städernas ramverk i form 
av stadsplaner, institutioner och kontakter. För att fortsätta vidare kan vi både 
bredda och fördjupa vår kännedom.

Med hjälp av undersökningen i kv. Liljan 2 8c 22 har arkeologer från Riksan
tikvarieämbetet, UV Syd och Malmö Kulturmiljö sökt fylla kunskapen om sta
dens utformning med socialt innehåll. Det är en svår utmaning: stegen mellan 
gråbrun, sandig jord, krukskärvor och rostig spik fram till en socialhistorisk be
rättelse om människors levnadsvillkor är många och krävande.

Arbetet har dock underlättats av flera faktorer: förändring av dokumentations
metodik, ny kunskap om den medeltida keramikens ursprungsorter och datering
ar, uppdaterade sammanställningar av gjorda undersökningar i Malmö stad och 
genom att undersökningen betraktats som en del i ett större projekt.



”Projektet” är, i korthet, att studera hur den urbana identiteten och livsstilen, så 
som vi känner den idag, har skapats. Det är ett arbete på flera nivåer. De övergri
pande aspekterna problematiseras inom det av Riksantikvarieämbetet finansiera
de, tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Nya stadsarkeologiska horisonter”. 
Den regionala variationen kommer att belysas inom det regionala museinätver- 
kets bokserie ”Skånska städer”. Undersökningen i kv. Liljan kan på så sätt sägas 
vara en lokal tillämpning och utveckling av den förnyade stadsarkeologiska dis
kussionen. Man uppnår då det som med dagens nyspråk kallas för synergieffek
ter. Att ställa resultaten från Liljan i relation till de senaste årens undersökningar 
i andra skånska städer har förtydligat sådant som särpräglat denna del av Malmö. 
Målet har varit att belysa den skånska urbaniseringen i ett långtidsperspektiv och 
därigenom bidra till både den regionala och nationella kunskapsuppbyggnaden.

Frågeställningarna inför undersökningen restes mot denna bakgrund och kan 
beskrivas som ”platsanknutna med ett vidare perspektiv”. De rörde i korthet två 
teman; hur invånarna format sina miljöer genom tiderna och fiskerilämningarnas 
relationer till grundandet av staden. Frågorna formulerades också för att kritiskt 
granska några av de drag och tankemönster som funnits inom äldre stadsarkeo- 
logis sätt att skapa kunskap, nämligen underordningen under skriftkällorna och 
projektionen av senare förhållanden bakåt i tiden.

DET SKRIVNA ORDETS FÖRETRÄDE

Inom arkeologin finns få metoder; antingen följer man fornlämningens uppbygg
nad eller inte. Det är i stället synsätten på människa och historia och därmed frå
geställningarna som kan variera.

Det innebär emellertid inte att ”anything goes”. Det finns logik i hur spår och 
lämningar skapats, något som kanske framstår tydligast inom stadsarkeologin 
där alla spår och lämningar både överlagrar och skär varandra (x kan alltså inte 
vara äldre än y).

Utbildning, erfarenhet och varierande skicklighet i att identifiera mönster av 
spår och lämningar och sätta dem i sammanhang är det som skapar ett arkeolo
giskt källmaterial (det vill säga att identifiera att ”de och de lämningarna utgör ett 
hus, de här husen liknar...”). I bearbetningsprocessen försöker vi också finna det 
betydelsebärande. Våra möjligheter att uttolka betydelser varierar dock. Exem
pelvis vet vi inte vad tecken som under jägarstenåldern ristades in på ett redskap 
från Tågerup betyder (Karsten & Knarrström 2003:102ff), eller för den delen, 
Ales stenar. Om man arbetar med spår och lämningar från medeltid och nyare tid 
är det något ”lättare”. Det finns fler typer av källor att tillgå, som exempelvis



skrifter och bilder. Vi har möjlighet att ”se” tankesystem som exempelvis den ka
tolska teologin. Det är dock lätt att ta andra källor för givna och oreflekterat låta 
dem utgöra ramen för våra tolkningar.

Historisk arkeologi har under lång tid arbetat utifrån frågeställningar som 
egentligen formulerades av historiker med utgångspunkt i skriftliga källor. Med 
problem- och frågeställningar resta i en skrifthistorisk tradition nöjde sig arkeo
login med att fylla luckorna i de skriftliga källmaterialen. Man ser ofta i äldre 
texter ser man ofta arkeologin beskriven som ett ”komplement”. Att ta utgångs
punkt i skrift kallas en logocentrisk tradition (jfr Andrén 1997:41ff). Denna ska
pade en arkeologi som blev konstaterande och bekräftande (på de frågeställning
ar som redan var resta från skriftkällor). Exempelvis så kände vi ur äldre räken
skaper till hus si eller så. Arkeologin konstaterade lämningar efter ett hus i form 
av grunder och tolkade det som den omnämnda byggnaden i stället för att under
söka spåren efter de sociala situationerna: hur har man levat här, vilka har levat 
här? Det är aspekter som ytterst sällan finns skriftligt dokumenterat. På något 
sätt var det som om att det som inte ansågs tillräckligt viktigt att skriva ned i det 
förflutna heller inte blev viktigt att undersöka arkeologiskt i nutiden.

I våra arkeologiska berättelser om städerna kom vi då att omedvetet överta 
överhetens perspektiv eftersom det i regel varit de som satt världen på pränt. Vi 
har kategoriserat invånarna ”uppifrån”. Vi gjorde dem därmed till en passiv ef
fekt av överhetens beslut, i stället för att förklara deras handlande utifrån dem 
själva. Man kan säga att vi sökte upp det som styrkte överhetens versioner och 
inte formulerade kriterier för hur vi kunde bredda våra sociala perspektiv.

Den här typen av mer eller mindre fastlagda berättelser har naturligtvis haft 
konsekvenser för vår förståelse av städerna, dess invånare och av det förflutna.

Denna tradition har egentligen begränsat de delar av tillvaron vi studerat till 
juridiska och kamerala. De skrifthistoriskt baserade synteserna och stadsmono- 
grafierna har, oavsiktligt, motverkat framställningen av den sociala och kulturel
la komplexitet som livet rymmer. Man kan säga att det utestängt andra tolknings
möjligheter, vilka därmed lämnats oprövade (Christophersen 2000). I stället har 
det skapats fastslagna berättelser av självfallen karaktär; stadshistoriska redogö
relser är förvillande lika. Ett exempel på en föga prövad aspekt har varit det var
dagliga som ansetts vara en ”kvinnlig sfär”

Äldre stadsarkeologiska undersökningar var ofta inriktade mot produktion 
(av varor så väl som av ideologi) vilket skapade en motsättning till det vardagliga. 
Vardagslivet kom istället att omfatta reproduktion och konsumtion. Detta upp
fattades underförstått som någonting passivt och av relativt mindre intresse. De
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för städernas officiella historieskrivning ”viktiga och avgörande” händelserna 
ägde rum någon helt annanstans än i vardagslivet (jfr Jokinen 2003). Vardagslivet 
uppfattades som något mer eller mindre statiskt och man skapade en uppdelning 
mellan ”aktivt” och ”passivt”. I detta finns även en könsrollsaspekt. Den ”aktiva 
historien” har varit den maskulina. Passiviseringen av vardagen har osynliggjort 
stadens kvinnor (jfr Johansson 2004b). Stadsmonografierna är som regel tämli
gen enkönade. Vi får väl ändå anta att kvinnorna i Malmö gjort annat än att ren
sa sill?

Det skrivna ordets företräde är en seg struktur. Vi förstår vår omvärld genom 
ord och begrepp. I det samtida samhället har dessutom det skrivna ordet ett slags 
företräde (även om man kan fundera på om inte den moderna medieutvecklingen 
håller på att förändra detta förhållande).

Relationen mellan materiellt och skriftligt språk är ett problemområde som 
skiljer de historiska arkeologierna från de förhistoriska. Själva begreppen är ytter
ligare ett uttryck för synsättet: samhällen utan skrift är inte ”historiska” eller har 
förutsatts sakna historia. De möjligheter som finns genom flera källtyper ställer 
egna typer av metodiska krav på arkeologerna. Man kan ju inte gärna bortse från 
skriftkällornas existens och den information de innehåller. Under undersökning
ens gång har vi hela tiden talat om Malmös ”marknadsområde”, ”marknaden” 
och så vidare. Arkeologiskt finns det egentligen ingenting på den plats vi under
sökt som i sig själv direkt påvisar någon marknad. Kanske är det frånvaron av 
materiella spår och lämningar som är själva utsagan?

Det går nu inte att ur våra medvetanden utplåna begrepp som ”stad”, ”marknad”, 
”köpman” och alla de bibetydelser de har. Det vore dessutom att skapa ett problem, el
ler motsatsförhållande mellan olika typer av källor, som inte behöver finnas. Det är, 
som framhållits, det samvetenskapliga mötet som leder vidare (jfr Andrén 1988).

Äldre skriftligt källmaterial utgörs ofta av räkenskaper eller berör ett övre so
cialt skick. De påträffade husgrunderna i kv. Liljans nordvästra del utgör ett ut
märkt exempel på förhållandet. Det finns för dessa grunder specifika skriftkällor, 
varmed avses att de är plats- eller föremålsanknutna (Cinthio 1984:54).

Källan, från 1433, utgör ett kort stycke av information (Thomasson, nedan). 
Den meddelar (ett förändrat) ägoförhållande, läge, tomtstorlek och byggnadstek
nik. Aktstycket innehåller uppgifter för att kunna studera Herr Axel och det ab
solut översta sociala skiktet i de senmedeltida nordiska rikena. Dock innehåller 
det varken information om tomtens utseende, dess organisation eller om stenhu
set vid tillfället var nytt eller gammalt. Den säger heller ingenting om vilka som 
vistats på tomten eller vilka aktiviteter som bedrivits. Den typen av frågor kan, 
och har delvis, besvarats genom spår av och lämningar efter materiell kultur som



å andra sidan inte säger något om ägoförhållandena. Aktstycket säger dessutom 
saker som vi inte riktigt förstår.

De oavsiktliga spår och medvetna lämningar av materiell kultur vi som arkeologer 
arbetar med, är en formulering av vardagslivets mönster. De uttrycker andra förhåll
ningssätt till tillvaron än de som sattes på pränt. Det materiella livet är bredare och 
täcker hela det sociala livet, även om vi inte alltid lyckats identifiera detsamma.

Ting, rumslighet, människors handling och vardagslivets mönster och skapan
de av mening utgör utgångspunkt för arkeologens förståelse och berättande. Dessa 
kan sedan ställas i relation till övriga källor (i stället för att använda en typ av käl
la för att illustrera en annan).

Studier av vardagslivet och dess materiella kultur är studier av aktivitet. Och 
vice versa: studier av aktivitet (på den nivå vi som arkeologer rör oss på) är för det 
mesta studier av vardagslivet. Vardagen är i hög utsträckning präglad av rutin och 
upprepning. Det vardagliga kan betraktas som ett slags rytm (Jokinen 2003).

Vardagslivets rytm är uppbyggd av lokalisering och upprepning av handling
ar, det vill säga vanor. De saknar inte betydelser eller är meningslösa. Även vanor 
förändras. På sätt och vis kan aldrig så stora förändringar bara börja i det vardag
liga (Jokinen 2003). Detta utgör en startpunkt för att förstå spåren: vilka rytmer 
ser vi?

Vi kan betrakta historiska processer som uppsättningar av specifika hand
lingsmönster, som förändringar i vardagens rytm om man så vill. Att försöka för
stå övergripande historiska skeenden utifrån förändringar i ”vardagslivets struk
turer” är att bredda aktörsperspektivet. I kontrast till att bara tillmäta kungens 
beslut betydelse är det eftersträvansvärt att vi tilldelar fler människor ansvaret för 
att en ort verkligen blev en stad. Människor måste handla för att skapa den. Vad 
som däremot i varje given situation kan beskrivas som orsak och verkan kan va
riera. Här tycks finnas variation städerna emellan. Påverkans- och samverkans- 
graderna är kopplade till styrkeförhållandena (”makt”) och frågan vem eller vil
ka som har styrka att definiera betydelser, respektive om vardagliga handlingar 
fungerat i samklang med eller emot dessa definitioner.

Förståelsen av handlingars avsiktlighet spelar därför avgörande roll för vår 
tolkning av spår och lämningar. För att kunna tillskriva dem mening är det nöd
vändigt att betrakta de bakomliggande handlingarna just som avsiktliga och inte 
som resultatet av någon form av passivt eller slumpmässigt beteende. Det finns all
tid någon form av syfte. Människan har på förhand föreställt sig någonting. Hand
lingarna behöver dock inte i varje situation ha uppfattats, eller uttryckts, som mål
rationella i individens egen mening. De kan snarare förklaras som en form av kom
munikativt handlande som syftar till inbördes förståelse inom en grupp av 
människor (Habermas 1990:175ff). Man gör på ett visst sätt och använder samma
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sorts föremål. Det vill säga att handlingar som för individen inte behöver vara ut
talat rationella eller genomtänkta ingår i ett system som socialt meningsfulla. I so
ciologiska sammanhang går en sådan syn på handlande under benämningen struk- 
turationsteorier.

Även lagerföljden, stratigrafin, är materiell kultur som använts för att forma 
omgivningen i enlighet med gemensamma uppfattningar. Vi tar därför större hän
syn till lämningarnas uppbyggnad, något som är nödvändigt för att förstå deras 
konstruktion och som delar i sociala rum. Att se lagerföljder som avsiktligt upp
byggda lägger fokus på den handlande människan, som aktör. Det är bland annat 
detta som utgjort utgångspunkter för våra undersöknings- och dokumentations
metoder. Det är de som skapar det grundläggande och självständiga arkeologiska 
källmaterialet.

PROJEKTION

Det andra problemområdet i undersökningsplanerna berörde det som kallas för 
teleologi. Det är den inneboende risk som finns i all historieskrivning att vi proji
cerar en senare situation eller förhållande tillbaka i tiden och antar att detta varit 
det ursprungliga målet.

I arkeologisk forskning har skapandet av städer ofta framställts som en process 
som av något slags inre nödvändighet leder till en fullt utvecklad rådsstad, det vill 
säga en plats med juridisk särställning i förhållande till det omgivande landskapet, 
med reglerad tätbebyggelse och med centrala ekonomiska funktioner.

Synsättet har medfört att de äldsta skedena i en orts historia tolkats utifrån 
vad den sedan kom att bli, en utvecklad stad. Tidiga arkeologiska spår i en stad 
blir därför gärna betraktade som en första början på något. Det vore som att anta 
att Kockumsvarvet och Öresundsbron var uppställda som syfte av den som gräv
de den första lerbottnen på strandreveln i mitten av 1100-talet. Om däremot ett 
äldsta skede inte motsvarade bilden av en utvecklad stad sågs detta ofta som ett 
slags förstadium som ännu inte funnit sin form. Om en urban ort inte uppfyllt den 
gängse bilden av rådsstaden har den som regel definierats som ett slags särfall.

Teleologin utesluter alternativ, komplexitet och framför allt att flera grupper av 
människor med olika mål varit aktiva. Ett alternativt synsätt medger i stället att de 
äldsta skedena i en urban orts historia inte nödvändigtvis syftat till den utveckla
de rådsstaden. Vi måste kunna tolka lämningarna i dessa skeden som uttryck för 
andra syften eller strategier med specifika historiska och kulturella förutsättning
ar. Olika grupper av människor organiserade här verksamhet och bebyggelse på 
ett annorlunda sätt och med andra målsättningar än i den senare rådsstaden (el
ler den moderna tätorten).



STADSARKEOLOGISKT 
BERÄTTELSESKAPAN DE

Utgångspunkterna för de följande berättelserna utgörs av hur stadens människor 
format, och omformat, utrymmena för det dagliga livet i kv. Liljan. Brytpunkterna 
består av skiften i rumslig organisation vilket tolkats som förändringar i sociala 
praktiker.

Sådan omorganisering förstås som en förändring i makten över stadsrummet, 
och därmed som det synliga uttrycket för en förskjutning i det nätverk av relatio
ner som utgör de sociala strukturernas styrkeförhållanden, det vi kallar ”makt”. 
Sådana förändringar behöver inte entydigt förstås som genomdrivna ”uppifrån” 
eller som resultatet av överhetens samlade styrka. De kan istället tolkas som en 
samlad verkan av förändrade praktiker på flera sociala nivåer. Om förändringar 
inte tvunget tolkas som direkt dikterade av överheten, ger det utrymme att presen
tera stadens alla invånare som aktiva sociala aktörer. Stadens styrkeförhållanden 
har skapats i relationen mellan olika grupper av människors handlande, även de 
som befunnit sig närmast samhällets botten. Den här tolkningsmodellen omfattar 
såväl samförstånd grupper emellan som motstånd och vanmakt. Initiativ har kun
nat tas i flera riktningar. Malmö har inte enbart varit borgmästares och kungars 
stad även om de naturligtvis kastat sina långa skuggor på ett högst påtagligt sätt.

Dessa utgångspunkter gör det nödvändigt att förtydliga fler olika grupper, in
divider och hela samhället. De utgör alla ”stadens historiska subjekt”, vår berät
telses huvudperson (jfr Christophersen 2000). De rumsliga förändringar vi kan 
identifiera kan då tolkas i flera steg och i olika skala. Omorganisation på individ, 
familje- och hushållsnivå utgör de enskilda händelsernas fält, avspeglat genom de 
enskilda stratigrafiska objekten. Det är den nivå som arkeologen bokstavligen står 
på vid undersökningen. Det är här vi kan se vardagslivets rytm. Förändringar i 
större skala som exempelvis inom ett kvarter, socken eller annan enhet som vi kan 
identifiera som sådan, tydliggörs när vi ställer våra resultat i relation till tidigare 
undersökningar och till andra källor. Vi kan se att ett områdes sociala samman
sättning förändrats. Övergripande förändringar i större delar av staden kan då sä
gas utgöra dess strukturella omdaningar, den ”stora” historien. De blir kanske 
först synliga när vi sammanställer ett flertal undersökningar. På en än större ska
la sätter vi staden i jämförelse med andra. Vad arkeologer studerar är människors 
rum av varierande volym, varaktighet och betydelse.

Rummen, miljöerna, förändras i varierande tempo och i olika intervall. De har 
olika livslängd. Undersökningen i kv. Liljan har visat exempel på allt detta. Delar 
av en tomt byggs om ganska snabbt, ett kvarter omdisponeras makligare och staden 
omorganiseras i regel långsamt. Förändringarna har genomförts på olika nivåer,
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med olika social återverkan. En tomt omdisponeras kanske när familje- och hus- 
hållssammansättningen ändras, vid tillökning eller dödsfall, kvarteret när dess 
sociala sammansättning ändras, det kanske går från residens till hantverkarkvar
ter, på samma sätt som olika stadsdelar idag kan anses vara mer eller mindre 
”fina”. Staden omorganiseras när uppfattningen om vad den är eller betyder för
ändras, och det finns styrka eller enighet nog att genomdriva detta. Man kan här
vidlag jämföra med Malmös omprofilering från industristad under senare tid. 
Varje arkeologiskt identifierad miljö är ett slags ”rumsligt tillstånd”. Det kan tol
kas som en social situation av en viss tidslängd. Det innebär naturligtvis också att 
de berättelser vi arkeologer skapar skiftar med vilka tomter vi undersökt. Resul
taten från kv. Liljan äger sina begränsningar.

En arkeologisk undersökning utgör en inledande detaljstudie av hur männis
kor format sin miljö. För att sätta de enskilda delarna i ett inbördes sammanhang 
använder vi en tydligt hierarkisk tolkningsmodell. Den finns så att säga inbyggd i 
den arkeologiska undersökningsmetoden och uttrycks i kedjan stratigrafiskt ob
jekt - grupp - miljö (Larsson 2004a). De enskilda stratigrafiska objekten och 
grupperna i form av lager, nedgrävningar och konstruktionsdetaljer representerar 
de händelser och handlingar som skapat miljön. Grafiskt har vi illustrerat detta 
genom stratigrafiska relationsscheman, planritningar och illustrationer av områ- 
desutnyttjandet och så kallade land use diagrams (se exempelvis figur 17). Det är 
framför allt genom att jämföra den senare typen av figurer från flera undersök
ningar med varandra som övergripande perioder av förändringar kan tydliggöras. 
Man kan alltså fortsätta att bygga på dessa figurer med nya uppgifter allt efter
som kommande undersökningar bearbetats och på så sätt bygga upp en allt stör
re förståelse av stadens rumsliga (och sociala) organisation vid olika tider.

Det här sättet att arbeta ger goda möjligheter att definiera och förtydliga vari
ation, kontinuitet och avbrott. Det går också lättare att bryta upp inte bara rum
men (de konkreta sociala situationerna) utan även tidsutsnitt i mindre delar. Ef
tersom människor inte förändrade sina liv efter kalendern, det vill säga gjorde om 
sina liv exakt år 1400, blir vår period- eller fasindelning därför sällan ”metrisk” 
eller uppbyggd av lika långa enheter. Varje social situation befinner sig i ett nu, 
som i och för sig innehåller hänvisningar till ett ”då” (exempelvis genom att rums
lig organisation är påverkad av äldre strukturer).

Fördelen med en utgångspunkt i den handlande människan, i motsats till en som 
styrs av passiva ”beteenden”, är att det är mycket lättare att finna likheter, såväl 
som skillnader i den aktiva människans handlande genom tiden. För stadens invå
nare har det funnits problematik som varit lika aktuell i dåtid som i nutid; att skaf
fa sig tak över huvudet, att hantera påtvingad närhet, hur begränsade platser ska



disponeras. Det är människors handlande och behov som utgör sociala strukturer, 
förändring och historia. För arkeologen återstår spår och lämningar som är förde
lade i tid och rum. De bildar ett förlopp som uttrycker olika sociala situationers va
rierande rytm. En god arkeologisk berättelse presenterar sådana mönster och sam
manhang. Förhoppningsvis kan mänsklig erfarenhet - god såväl som dålig - av ut
formningen av stadens rum genom tiderna, komma Malmö stads fortsatta utveckling 
till godo. Om arkeologin kan lyfta fram hur man i äldre tider mött de urbana utma
ningarna kan man även bidra till att finna lösningar och gestaltningar som skulle 
kunna äga tillämplighet i dagens stadsbyggnation. Skapandet av nya miljöer kunde 
planeras utifrån äldre erfarenheter och lösningar. På så sätt förtydligas det arkeolo
giska berättelseskapandets samtidsrelevans.

VAD ÄR EN STAD?

Staden är en organisation av rummet som förkortar avståndet mellan såväl män
niskor som aktiviteter och utbyte (av både ting och kunskap). Kanske var det så 
att man tappade bort att det är stadens ”... struktur och idéer som ger urbana mil
jöer kvalitet” (Krier 2003:17) när de äldre miljöerna under 1900-talet ersattes av 
modernismens enformighet? I de moderna städerna tycks snarare transportplane
ring än mänskliga möten vara det viktiga (jfr Söderlind 1998; Jacobs 2004).

Kanske finns det vissa grundläggande och universella principer och likheter 
för städers utformning (trångt, mycket människor och aktiviteter på begränsad 
yta, likartade försörjningsproblem). Sättet att lösa dem är dock ”... alltid lokal el
ler regional, anpassad till ett bestämt klimat, en bestämd topografi, bestämda 
material och bestämda verksamheter, alltså en geografisk och kulturell ram” 
(Krier 2003:17). ”Människor formar staden, samtidigt som staden formar män
niskorna i de ömsesidiga möten som gör staden till på samma gång livsrum och 
kontaktyta” (Svensson 1999:92).

Vad är en stad? Betraktad utifrån är den naturligtvis ett manifest ideologiskt 
uttryck, ett monument, eller med andra ord en formulering av den i varje tid rå
dande politiska filosofin (Hall 1999:6). Den är ett anspråk. Staden är en koncen
tration av en mängd funktioner varav just de påtagligt politiska och ekonomiska 
har diskuterats flitigast av arkeologer. Staden är också en anhopning av männis
kor och praktiska problem. Människorna måste kunna försörja sig, ha tillgång till 
rent vatten, värme och kunna bli av med avfall. En samling människor innebär 
också att det sociala samspelet intensifieras något som också frambringat en sär
präglad livsform: urbanismen (Simmel 1981(1903]; Wirth 1938; Franzén 1987).

23



Här och nu tänker vi inte så mycket på den. Det är en del av vårt ”vardagsmedve- 
tande”. Som arkeologer har vi, som påpekats av Axel Christophersen (2000), dä
remot anledning att fundera över hur denna livsform skapats och utvecklats. Det 
är uppenbarligen en process som har ägt rum i det vardagliga. Det har varit de 
människor som levt i städerna som förändrat och anpassat sina handlingar efter 
varandra. I denna process har samtliga stadens invånare genom tiderna deltagit.

Som tidigare konstaterades finns det i staden flera rumsliga skalor i både rums
ligt och socialt avseende. Att försöka identifiera olika rum innebär att olika grup
per av människor sätts i fokus. Att identifiera dem är heller inte lätt: arkeologens 
”utifrånperspektiv” (att vi inte är samtida med de vi studerar) leder med nödvän
dighet till en form av kategorisering, en utvändig definition av grupper som exem
pelvis hantverkare, prästerskap, kvinnor. Det blir lätt en överhetens syn. Männis
kors egen indelning har existerat på tvärs av vår kategorisering. Hur har en kvinn
lig hantverkare uppfattat sig själv?

Samma plats kan ha olika betydelser beroende på vilket perspektiv vi har och 
vilka grupper och relationer vi studerar. Ett utrymme har olika betydelse för oli
ka människor. I staden utgör tomten en rumslig basenhet. Den är en tydligt defi
nierad lokalitet. Ett litet stycke av världen har tagits i anspråk genom gester, över
enskommelser och gränsdragning. I kv. Liljan ser vi hur man gjorde anspråk på 
området genom att låta gräva ett dike tvärs över ytan. Detta hade gjorts som om 
den aktivitet som redan bedrevs inte fanns. Diket var därmed både ett påtagligt 
juridiskt och närmast rituellt anspråk på marken. Att gräva i jorden är att föränd
ra den, den kultiveras och förädlas (jfr Rudebeck 2000).

På en stadstomt kan i stort sett vilket slags verksamhet som helst bedrivas. Ef
tersom alla måste bo någonstans kan emellertid hemmet sägas utgöra en grund
läggande funktion. En tomt kan innehålla flera hem och genom tidens lopp ser vi 
en förtätning i kv. Liljan. Allt eftersom befolkningen ökade förändrades synen på 
och praktiken kring tomtens organisering: det tillkom fler steg från ägaren, via 
besittningsinnehavare till hyresgäster.

Att bo är att ta en plats i besittning och ge den mening. Världen utgår från bo
staden, den är tillvarons orienterings- och utgångspunkt. Till bostaden hör olika av- 
gränsningar, juridiska, funktionella, tabubestämda, vilka disciplinerar och skapar 
ordning. Husbyggande är inte enbart en fråga om material- och teknikval. Det är 
också ett uttryck för en syn på världen. Ingvar Mårald visar nedan hur man, under 
stadens äldsta tid, dröjt vid den agrara ordning och referensvärld man just lämnat.

Inför undersökningarna får vi ställa de enkla, närmast triviala, frågorna. Vad 
har man sett, vart har man kunnat ta vägen när man gått ut/in på en given plats? 
Vad har man kunnat göra respektive inte kunnat? (jfr Eriksdotter 2005). Vi blir



då tvungna att definiera de ”praktiska” rummen och avgränsa de korta tidsper
spektiven för att kunna tydliggöra de mönster av sociala situationer av varieran
de varaktighet som sammantaget bildar staden.

DET GEMENSAMMA PROJEKTET

Hur och varför städer skapas har antagligen diskuterats - och skapat oenighet
lika länge som städer existerat. En i de här sammanhangen inte oväsentlig fråga 
är om en stad har ett enda greppbart syfte. Lund, Malmö, Kristianstad och Häss
leholm är grundade av olika, historiskt och socialt specifika, orsaker. Sedan har 
invånarna under tidens lopp skapat sina egna betydelser.

1200-talsstäderna har, inom arkeologin, uppfattats att på sätt och vis vara min
dre problematiska i det här hänseendet. En lång rad städer grundades runt Öresund 
och södra Östersjön i en situation när det skapats en köpenskap, en kungamakt och 
en ideologi (Ersgård, nedan). Kopplingen mellan ett växande borgerskap och stä
derna har varit given. Vi har nog varit dåliga på att formulera hur det gått till, hur 
staden formats som livsrum. Vi har lagt stor vikt vid en aktör: kungamakten.

För Malmös del är det inga problem med att identifiera kungamakten som in
itiativtagare, även om privilegiebrevet från 1275 är utställt av biskop Peder i Ros
kilde. Någon gång under 1284 eller 1285 kallar kung Valdemar Malmö för ”vår 
stad” (Tomner 1971:182). Kungamakten gör alltså anspråk på platsen Malmö. 
Det görs genom att ge invånarna en juridisk (sär)ställning som skiljt dem från res
ten av landskapet (och därmed kategorisera dem som ”stadsbor”).

Kungamaktens målsättning att göra anspråk på strandreveln är inte heller så 
svår att förstå, det har rört sig om en strävan att styra penningflödet i anslutning 
till fisket till övervakade kontrollpunkter. Detta har i sin tur varit en del av en för
ändrad makt-kunskapsstrategi som syftade till att stärka kungamaktens positio
ner. För att komma ifrån äldre allians- och släktberoende, som begränsat hand
lingsutrymmet, har det krävts reda medel (jfr Hermansson 2000).

Undersökningen i kv. Liljan förstärkte intrycket av att anläggandet av staden 
Malmö var ett anspråk på ett rum som redan hade skapats och fungerade. ”Mal
mö” fanns redan. Riktigt hur vi ska beskriva det vet vi kanske inte. Det ingick i 
byarnas landskap och ekonomiska sammanhang och har antagligen ingått i ett 
nätverk av ”portar” ut och in ur regionen (Anglert, nedan).

Strandreveln mot Öresund har en lång historia som människors plats. Den har 
under förhistorisk tid utnyttjats i samband med jakt- och fiskeexpeditioner (Balic 
& Mårald 2005).
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Juridiskt är Malmö en stad senast 1275, då invånarna kategoriseras som borgare. 
I topografiskt (morfologiskt) hänseende tycks inte kv. Liljan vara en stad vid den 
här tidpunkten, området användes för att landa fisk. Det senare stadsområdet 
tycks inledningsvis ha disponerats uppdelat efter olika aktiviteter. Den ”seghet” 
som avtecknas genom den ”försiktiga” bebyggelseetableringen på Väster visar att 
förändringen till stad kanske inte gått helt rätlinjigt.

Malmö var bara en av 61 orter i det dåvarande Danmark som på olika grun
der kan räknas som städer anlagda under 1200-talet (Andrén 1985, fig 4). Sättet 
på vilket Malmö organiserats bildar en intressant kontrast till en annan kuststad 
från 1200-talet, nämligen Trelleborg. En undersökning 2003 i stadens östligaste 
del visade att hela det senare stadsområdet tagits i anspråk och varit förhållande
vis tätbebyggt redan när det för första gången ”omnämns som stad” (Larsson 
2004b). I likhet med Malmö benämns invånarna som ”borgare”, fast år 1257. 
Den gemensamma målformulering som fått människorna i Trelleborg att handla 
samfällt har kanske inte funnits lika tydligt i Malmöområdet. Eller så har den ta
git sig andra uttryck. Huruvida dessa skillnader var betingade av ekonomiska fak
torer eller på grund av inställning, vet vi inte. Kanske har det, för att man på 
strandreveln redan hade skapat ett fungerande ”praktiskt rum”, funnits någon 
form av motstånd eller tröghet mot att reglera om det. Om sundet och fiskeriet in
gick i byarnas landskap kanske man inte såg någon anledning att förändra en 
plats som faktiskt redan fungerade. Skillnaderna i agerande hos de tidigaste invå
narna är intressant och illustrerar komplexiteten och variationen i det förlopp vi 
kallar 1200-talets urbanisering, trots att överhetens målsättning varit likartad för 
båda orter. Förutsättningarna i landskapet runt Trelleborg frambringade ett sätt 
att agera, medan det i Malmö blev ett annat. Vi ser ytterligare variationer om 
Skanör, Falsterbo eller Ystad tas med i diskussionen. Det viktiga är att många fler 
grupper av människor påverkat och format såväl städernas utseende som historia. 
Kungamaktens ställning och styrkeförhållandena under 1200-talet har gett invå
narna utrymme att agera på olika sätt.

1300-TALETS UPP- OCH NEDGÅNG

Sammanställningen av äldre undersökningar i Malmö visar hur olika strategier 
för att utforma stadsrummet kommit till uttryck vid olika tider (Mårald, nedan). 
Det är först under 1300-talet som man på allvar gestaltat ”den hanseatiska stads
kulturen” (Gaimster 1994). Den första halvan av seklet utgör en brytpunkt var
efter förändringen tycks ha gått snabbt. Det är då gatunätet fastläggs och som 
man investerar i institutioner och beständig arkitektur. Man ansluter då till ett 
gemensamt nordvästeuropeiskt stadsideal.
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Det har naturligtvis med den ekonomiska expansionen att göra. Det har också att 
göra med viljan att uttrycka välståndet och att man ingått i en gemensam stads
kultur.

Det ekonomiska välståndet skapades genom det gemensamma projektet, kung
amaktens och borgerskapets mål att kanalisera köpenskapen (”köpstadstvånget”) 
via borgerskapet. Det var helt enkelt inte tillåtet att handla utanför städerna (el
ler på sanktionerade marknader). Det är under den här perioden som ”städerna 
sluter sig” och det skapas ett urbant, borgerligt, rum (Andrén 1985:24; Thomas- 
son 1997:722). Ett tydligt gestaltat stadsrum har varit ett nödvändigt verktyg för 
att understryka detta anspråk på överhet över omgivningen. Vad vi ser är också 
utvecklingen från en yttre (kungamaktens) kategorisering av invånarna som bor
gare, civicum, vilket inte syns arkeologiskt, till en inre definition. Invånarna har 
själva uppfattat sig som stadsbor. Man har uttryckt sig själva som stadsbor och 
borgare genom andra sätt att agera än vad man gjorde i omgivningen (inklusive 
rumslig organisering). Genom den materiella kulturen - som snarare delats med 
andra städer än de omgivande byarna- har man sökt skapa en distinktion mot det 
omgivande agrara landskapet. Malmö framstår längre fram under senmedeltiden 
nästan som arketypisk borgarstad.

Utvecklingen mattas troligen under de kriser som följer efter pestepidemierna 
under 1300-talets andra halva. Trots att de återkommande pestutbrotten, enligt 
nyare forskning, drabbat Skandinavien ungefär lika hårt som kontinenten (Myr
dal 2004:163ff), har de i förhållande till sin magnitud som katastrof — och påver
kan på såväl individer som samhället som helhet- avsatt förvånansvärt få spår i 
svensk arkeologisk diskussion. Förvisso syftade det stora nordiska ödegårdspro- 
jektet (”The Nordic Research Project on Deserted Villages and Farms ca 1300- 
1600”) till att sätta krisens verkningar för vanligt folk på landsbygden i belys
ning. Pesterna lyser däremot med sin frånvaro i Malmö Stads Historia 1.

Som så mycket annat inom arkeologin visar det sig att när man väl formulerat 
kriterier för - och aktivt letar efter - något, så dyker det upp och blir ”synligt”. 
Man har lagt fokus på att studera förändringar i uppbyggnaden av lagerföljderna 
under 1300- och 1400-tal (se t.ex. Ersgård 1986; Babć 2002b; Larsson 2004b). 
Exempelvis kan en större andel nedbrutna och myllade lager visa att fler ytor le
gat öppna under längre tid än under föregående perioder. Här återstår dock mera 
arbete att göra innan en entydig bild kan skapas.

Någon gång strax före sekelskiftet 1400 förtätas bebyggelsen i kv. Liljan igen. 
Det uppfördes ett murat hus som placerades ut mot korsningen. Det var detta som 
donerades 1433 till frälsemannen herr Axel Pedersen, överuppsyningsmannen 
över Skånemarknaden.
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Även om frälsets ekonomiska bas låg i det agrara landskapet var det väsentligt att visa 
sin närvaro i staden. Det innebar inte att frälsepersoner, som Herr Axel, nödvändigt
vis vistats på gården (se Thomasson, nedan). Den har ändå markerat vederbörandes 
förmåga att föra en representativ livsstil (och sett till att pengarna rullade in).

Frälsets strategi kan ses som deltagandet i en form av symbolisk kamp om 
platsen i stadsrummet, som ett slags motvikt till borgarnas ambitioner i en strid 
med ständigt skiftande positioner.

SMÅ TING SOM STORA SAMMANHANG

I takt med att styrkeförhållandena inom staden ändrades skapades nya uttryck, 
nya mötesplatser och exponeringsmöjligheter (Thomasson 1997). Delar av de till
gångar som drogs in från de kyrkliga institutionerna vid reformationen användes 
till att omforma staden. I början av 1500-talet uppfördes Stortorget och rådhuset. 
Handelspolitiskt stod Danmark självständigt gentemot Hansan, ekonomin var 
expansiv och kungarna gynnade städerna. Malmö hade en storhetstid. Borgerska
pet byggde sina gårdar ut mot torget eller Södergatan vars funktion som kommu
nikationsled fylldes med ny social betydelse (Thomasson 2004). Hundra år sena
re, 1656, beskrevs Malmö i översvallande ordalag ”Som ocsaa aff Borgerlige 
Gaarde oc Huse, huilcke udi saadanne store brede Gader oc Tor ff aff delis, at udi 
dessen denne By, alle andre dette Rigis Kiöbsteder kand foredragis” (efter Sand
blad 1949:269f). Det vill säga av alla städer i Danmark-Norge hade Malmö de 
mest praktfulla gårdarna och imponerande gatuvyerna.

De borgerliga gårdarna fick ett successivt ökat antal rum (Sandblad 1949:329ff). 
Tillsammans med en ökad mängd föremål och ökad ”bekvämlighet” (Johnson 
1996:170f) har det tolkats som en ökad individualisering, en ny formulering av ja
get. Det brukar vanligtvis tillmätas sådan betydelse att det står för början av ”den 
nya tiden” och medeltidens slut (Brorsson & Larsson, nedan).

I samband med grundundersökningen hittades ett vackert arbetat knivskaft (fig. 
2). Det är tillverkat i horn, har punkt-cirkeldekor och inläggningar i bärnsten. Det har 
suttit någon form av dekor i änden (knapp), som uppenbarligen varit av sådant värde 
att den tagits till vara. Men det är inte i första hand den vackra dekoren som är intres
sant i detta sammanhang. Det är i stället knivskaftets utformning som skiljer det här 
fyndet från andra. På undersidan finns tre vulster, som fungerat som motgrepp. Kni
var är inga ovanliga föremål i arkeologiska sammanhang. Kniven är ett allsidigt verk
tyg. De ingick i snart sagt varje människas uppsättning personliga föremål.

Kniven från Liljan förefaller ha varit ägnad ett enda användningsområde: som 
bestick. Undersidans mothåll är praktiskt när man skall skära upp kött, men sna-, 
rast besvärande vid andra användningar.
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[Figur 2] Ett dekorerat knivskaft funnet i kv. Liljan.

Det har skrivits mycket om sedernas förändring. Just förhållningssätten vid mål
tider förtydligar dessa. Det anses att man under tidig medeltid åt mera ”tillsam
mans”. Maten togs ur gemensamma fat med fingrarna och knivar (eller skedar). 
Precis hur man gjorde lär vi kanske aldrig få veta, men det förefaller som om för
hållandet varit både intimt och kroppsligt, både människor emellan och mellan 
människa och mat. Med det formaliserade bordsskicket skapades distans. Man 
vidrörde inte maten direkt utan med hjälp av verktyg. De mängder av olika be
stick som sedan utvecklades och som man kan stöta på vid finare bjudningar är 
egentligen ett uttryck för ett avståndstagande från den egna kroppen (och matsmält
ningsprocessen). Det är bara i vissa situationer som det är OK att äta med fingrarna 
(exempelvis på pic-nic eller hamburgerställen).

Den främsta källan till den förändrade synen är Erasmus av Rotterdams ”Gyl
lene bok om unga personers seders hövlighet” från 1530. Den innehåller bland an
nat anvisningar om hur man ska föra sig vid gästabud. ”Stopet och den väl rengjor
da kniven skall du ha på högra sidan, brödet på den vänstra ... sätt icke läpparna 
till stopet förrän du avstrukit dem med handklädet eller näsduken ... lämna skeden 
tillbaka sedan du först torkat av den på handklädet” (efter Kjellberg l%0:175f).

Att särskilda besticksuppsättningar tagits i bruk i de högre sociala skikten vid 
denna tid framgår också. ”Att doppa fingrarna i soppan är bondskt. Man skall ta 
det man vill ha med kniven eller gaffeln...” (efter Kjellberg 1960:176). Gaffeln är 
en italiensk uppfinning (Deetz 1996:168).

För oss arkeologer finns det ingen möjlighet att undersöka huruvida man verk
ligen torkade sig om munnen innan man drack ur stopet. Däremot utgör särskil
da bestick det materiella uttrycket för att man inom ett visst hushåll besuttit det 
”kulturella kapital” som innebar att man förde sig i enlighet med det högre bor
gerskapets ideal. Något som man själv definierade i motsättning till ”bondskt”.

De följande texterna tar sina utgångspunkter i kv. Liljan och skildrar på olika 
sätt hur invånarna kom att se sig själva och av andra betraktas som stadsbor.
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STADEN LÄGGER BOKSTAVLIGEN UNDER SIG 

DET LANDSKAP SOM DET ÄR EN DEL AV.



LANDSKAPETS MALMÖ

MATS ANGLERT

M
almö stad ligger i en tätbefolkad, rik jordbruksbygd med långa anor.
Odlingsbygden kring Malmö tillhör de bördigaste, samtidigt som vi 
idag ser en i allt högre grad av tilltagande urbanitet. Regionen kan be
skrivas som en av de idag mest urbant expansiva. Denna, i viss mån 

paradoxala, utveckling är utgångspunkt för denna betraktelse där de lantliga eller 
rurala uttrycken i landskapet ställs mot en över tid tilltagande urbanisering.

Städerna har inom forskningen ansetts skapa omland av olika karaktär. Be
roende av vilka aspekter som har studerats, exempelvis ekonomiska, administra
tiva eller ideologiska, har omland med olika omfattning konstaterats. Det har i 
hög grad varit den existerande staden som tagits som utgångspunkt för att identi
fiera ett omland. En förändrad syn på städernas omgivning har emellertid vuxit 
fram under senare år. Genom att vända på perspektivet och ta avstamp i landska
pet ges möjligheter att inom ett område skapa förståelse för hela urbaniseringsför- 
loppet, vilket i hög grad har präglats av en dynamik i tid och rum. Landskapet 
har varit arenan där olika ambitioner och strategier har satt avtryck. Vissa kom 
till utförande, medan andra förblev intentioner, som inte kunde fullföljas. Land
skap är ett resultat av en kulturell process där både tradition och förändring har 
spelat stor roll. Den enskilda platsen har påverkats och formats utifrån den rums
liga struktur den ingått i samtidigt som de enskilda platserna har bidragit till ge
staltningen av landskapet. Samspelet mellan plats och landskap har därmed varit 
komplext. Platsen kan i detta perspektiv uppfattas som sammanhanget och for
men för vardagens, mer eller mindre oreflekterade erfarenheter (Bourdieu 1977), 
medan rummet eller landskapet i grova drag kan jämställas med de erfarenheter
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som ligger utanför vardagslivet. Rummet kan beskrivas som uppfattade ”möjlig
heter” och en föreställning om hur livet skulle kunna gestalta sig.

Denna betraktelse är i tiden koncentrerad till 1200-talet och de närmast liggan
de århundradena. I flera av de byar som ingick i detta ”1200-talslandskap” kring 
Malmö har arkeologiska undersökningar av varierande omfattning gjorts. Det är 
knappast någon överdrift att beskriva stadens närområde som ett av de arkeolo
giskt mest välundersökta. Att i detta sammanhang fördjupa sig i det omfattande 
arkeologiska materialet från området kring Malmö är inte görligt, men i detta 
ryms en betydande potential till förståelse av en landskapsutveckling inom ett be
gränsat geografiskt område.

Avsikten blir således att utifrån ett landskapsarkeologiskt perspektiv peka på 
olika företeelser och strategier förknippade med urbanisering i landskapet och 
skapa en ökad förståelse för staden Malmös framväxt och utveckling ur ett täm
ligen lokalt, och i viss mån regionalt, perspektiv. (De regionala aspekterna disku
teras i Anglert, Larsson, Mogren och Söderberg 2006.)

LANDSKAPET SOM ARENA
De människor som bott och vistats i ett landskap har under alla tider rört sig i 
detta och på olika sätt kommunicerat med varandra. Landskapets nyttjande har 
format en mängd rumsliga och mänskliga relationer. I ett landskapssammanhang 
har detta skapat mönster, som till viss del fortfarande kan avläsas och tolkas. Vä
gar och stigar har etablerats där människorna rört sig, och mötesplatser har ska
pats där flera aktiviteter varit samlokaliserade. Bebyggelse, aktiviteter och män
niskor har knutits samman. Det lokala sammanhanget har även knutits till en 
större omvärld.

Tradition och historia har spelat en stor roll för mänskliga relationer. Inget 
landskap är ett nytt landskap, utan bär med sig delar från det förflutna. Flera av 
dagens vägar har en lång historia, även om de inte har exakt samma sträckning, 
och många bebyggelser har placerats i relation till äldre. Bosättningars lokalise
ring har många gånger en funktionell förklaring som kan sökas i odling och an
nan tillgång på resurser. De investeringar som detta medfört har självklart skapat 
incitament för platsernas utveckling.

Återkopplingen till det förflutna har emellertid inte alltid grundats på praktis
ka, funktionella orsaker, utan även på ideologiska och mentala aspekter. Gemen
samma begravningsplatser och tingsplatser har varit viktiga referenspunkter för 
människorna och i hög grad återverkat på bebyggelsens placering. Sådana platser
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kan ha disponerats gemensamt av kollektivet och haft en mer neutral framtoning. 
Men även här framträder sociala skillnader. Enskilda personer eller grupper har 
kontrollerat kultens utövning och rättsskipningen. Hur denna makt vuxit fram är 
svårare att precisera, men kan förmodligen hänföras till ett socialt och ideologiskt 
kapital där tradition och arv har legitimerat en personlig status. Med landskapet 
som arena har styrkeförhållanden skapats mellan människor och en makt som 
byggt på kontroll av resurser och människor har utkristalliserats.

Den tidigare forskningen har främst betonat maktens relationer uppifrån och 
ned. Maktrelationer har emellertid inte varit enkelriktade, utan alla delar av sam
hället har på olika sätt förhållit sig till dessa. Makten har i mångt och mycket hand
lat om ett växelspel mellan olika individer och grupper i samhället. Under senare år 
har även maktens horisontella band lyfts fram. Betydelsen av en delad eller sanktio
nerad makt har tidigare inte uppmärksammats i någon större utsträckning. Detta 
innebär att makten kan ha haft en mer komplicerad struktur bland samhällets elit.

Betydelsen av personliga relationer har också uppmärksammats under senare 
tid. Vänskapsband, allianser och släktskap framstår som viktiga, kanske de vik
tigaste, för upprätthållandet av en maktbas (Hermanson 2000:176ff). De sociala 
nätverken har spelat en avgörande roll. De har emellertid varit instabila till sin ka
raktär; relationer har kunnat brytas och nya, för tillfället mer intressanta, har 
upprättats. De relationer som gynnat de personliga intressena kan dock tänkas ha 
stått i centrum, vilket ofta har lett till sprickor inom nätverken.

Landskapet utgör emellertid arenan för en mängd olika relationer. Relationer
na mellan människor och platser har varit mångriktade och överlappande. I det
ta nätverk av relationer har, utifrån varierande förutsättningar och behov, olika 
former av ”centralitet” skapats, antingen samlade till en plats eller med en sprid
ning i landskapet. För att spåra en eventuell centralitet bör utgångspunkten tas i 
landskapet, och inte tvärt om. Det är i landskapet som förutsättningarna för de 
centrala platserna funnits, och inte centralplatserna som primärt format landska
pet, även om de kommit att påverka sin omgivning.

Den senare forskningen har pekat på förekomsten av centralområden, inom vil
ka ett flertal centrala funktioner med en varierad varaktighet har samlats. Ofta 
koncentrerades manifestationer och nedslag av makt till samma områden över en 
längre tid. För relationer inom och mellan olika centralområden har begreppet he- 
terarki kommit att användas (se exempelvis Becker 2005). Ett heterarkiskt pers
pektiv bygger på att platser och företeelser inte är rangordnade utan rankade kors
vis sinsemellan utifrån olika aspekter. Detta medför att avgränsningarna mellan 
olika områden eller strukturer blir otydliga och överlappar varandra. Detta ger 
även utrymme för en mångfald av centraliteter med olika betydelse eller dignitet.
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LANDSKAPET BAKOM MALMÖ
Stadsbebyggelsen i Malmö har genom flera århundradens tillväxt (bokstavligen) 
lagt ett äldre landskap under sig (fig. 3). Konturerna av ett äldre bylandskap kan 
emellertid fortfarande skönjas. I stadens ytterområden ligger flera av de medelti
da sockenkyrkorna insprängda. De har fungerat som lantkyrkor in i föregående 
århundrade, då stadens yta expanderade kraftigt. Från 1600-talet och fram till de 
första inkorporeringarna på 1910-talet förändrades inte omfattningen av stadens 
jordar (Reisnert 2003:46). När staden etablerades på 1200-talet förmodas inga 
jordar ha tillhört staden, men successivt har de närmast liggande områdena inför
livats. Det var både odlingsjord och betesmark. Egendomar tillfogades staden un
der medeltidens lopp, vilket kan exemplifieras av en större kunglig donation 1421 
(SD nr 19677). Deras historiska, lokala sammanhang kan studeras i det äldre 
kartmaterialet från 1700-talet och utifrån kamerala uppgifter från 1500-talet.

Socknarna och byarna är emellertid äldre än så. Den arkeologiska verksamhe
ten, som pågått intensivt under de senaste 40 åren i Malmö kommun, har också 
visat på en omfattande bebyggelse som sträcker sig tillbaka till stenåldern. Öre- 
sundsförbindelsens arkeologi på 1990-talet gav ett tvärsnitt genom Malmö kom
muns bebyggelsehistoria. Landskapet delades in i topografiska zoner från brofäs
tet: kusten, det kustnära inlandet, backlandskapet och Segeå-området (Björhem 
2000:151; 2001a; 2003). Under järnåldern tycks bebyggelsen ha varit koncentre
rad till det kustnära inlandet och backlandskapet, zoner som även har haft en 
lång användningstradition bakåt i tiden. Vid kusten upphör bosättningarna eller 
minskar radikalt. Det medeltida bosättningsmönstret kan avläsas i byarna och 
deras lokalisering i landskapet. Även under denna tid har kusten undvikits. Järn
ålderns kustbundna handels- och marknadsplatser övergavs under senare delen av 
900-talet (Holmberg 1977:16; Callmer 1986:200), och från 1000- och 1100-ta- 
let har få platser vid kusten kunnat beläggas, exempelvis Lomma och Kämpinge. 
Under 1100-talet dyker fiskebosättningar upp i Skanör och Simrishamn, vilka ka
rakteriseras av ett dominerande inslag av lerbottnar, vilka förknippats med det 
medeltida sillfisket (Ersgård 1988:43ff, 165f).

Bylandskapet, som det framträder i de äldsta källorna, ger en god, översiktlig 
uppfattning om bosättningsmönstret under 1200-talet, och sannolikt även för år
hundradena dessförinnan. Kustremsan saknade bebyggelse. Söder om Malmö låg 
byarna ca 3 km från kusten, medan bebyggelsen norr om, i Lommabukten, hade 
ett mera kustorientrat läge. Liera av de största byarna har haft ett kustnära läge. 
Hyllie socken, som idag ingår i Malmö stad, kan ge en bild av hur en kustsocken 
utvecklats från medeltiden och framåt (se Malmös kartor, Tykeson, red. 2003: 
30, 50, 78, 80, 82, 96). Dess närhet till den expanderande staden har naturligtvis
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[Figur 3] Malmö stads expansion i landskapet samt de medeltida byarnas lägen.

påverkat utvecklingen. Socknen har omfattat endast en by, vilken var den största 
i Malmös närhet. På 1500-talet hade byn 30 gårdar. Mitt i byn låg den medeltida 
kyrkan, vilken revs 1889. Kyrkan är dåligt känd, men beskrivningar antyder en 
byggnadshistoria präglad av flera förändringar. Kyrkans äldsta delar, troligen 
från 1200-talet, har varit byggda av tegel. En större egendom eller ett gods omfat
tande 8 gårdar i byn omtalas i dokument från 1300-talet (DD 2 R ll:nr 105). Nå
gon huvudgård utpekas emellertid inte. En större gård manifesterad av bland an
nat en tegelkällare har dock legat strax väster om kyrkplatsen (muntligen Lars 
Jönsson, antikvarie, Malmö Kulturmiljö). Källaren hade tagits ur bruk redan i
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början av 1300-talet. Inom byn fanns dock ytterligare gårdar som på olika grun
der pekats ut som betydande (Riddersporre 2003:82f). Byns medeltida utveckling 
kan mot denna bakgrund förmodas ha varit dynamisk och föränderlig. Den tidi
ga medeltiden framstår däremot som mera diffus.

Utifrån det äldsta kartmaterialet från 1600- och 1700-talet över Hyllie by och 
socken kan man se att merparten av byns ägor var jordbruksmark. Ängs- och be
tesmarken låg framför allt utmed kusten och en lång fägata förde från byn ut till 
strandbetesmarkerna. Kontakten med kusten har varit viktig och förutom fägatan 
har byn haft en vägförbindelse västerut.

KOMMUNIKATIONER

Ur ett landskapsperspektiv är infrastrukturen viktig. Öresundsförbindelsen är ett 
tydligt nutida uttryck för detta. Brons betydelse för lokaliseringen av vägar och 
järnvägar samt bebyggelse av olika funktion är uppenbar. Påverkan på landska
pet i ett längre tidsperspektiv är svår att bedöma idag, men den kommer säkerli
gen att vara omfattande. På ett högre plan innebär bron att avstånd och gränser 
förändras i urbanismens och globaliseringens anda. Öresundsförbindelsens effek
ter måste beskrivas som omfattande, både idag och i framtiden.

Parallellerna till de medeltida förhållandena är långt ifrån uppenbara, men 
även då bidrog nya landskapselement till landskapets omdaning. Malmös etable
ring och medeltida utveckling innebar en påverkan på landskapet. Som en nod el
ler fixpunkt i landskapet har staden haft en betydande inverkan på kommunika
tionerna och rörelsemönster i landskapet. Mötesplatsen för människor och nät- 
verksplatsen för varor och handel har säkerligen bidragit till en omläggning av 
vägnätet. In- och utflödet av varor i regionen har i hög grad koncentrerats till ett 
fåtal platser, och här har Malmö successivt intagit en ledande position med en 
tydlig kontroll av verksamheten. Anloppsplatsen, borgen och privilegier var i det
ta sammanhang tydliga instrument.

Före Malmö har förutsättningarna varit annorlunda. Andra platser och land
märken kan antas ha varit avgörande för kommunikationen i landskapet. Topo
grafin i området kring Malmö har inte varit nämnvärt styrande på vägnätet. Den 
öppna slättbygden har inte bjudit på alltför många hinder även om våtmarker och 
enstaka vattendrag har varit begränsande faktorer, framför allt ur ett lokalt per
spektiv. Passager över Segeå och Risebergabäcken har begränsat framkomlighe
ten till lämpliga vad och övergångar. Över Segeå vid Görslövs bro fanns en sådan 
passage vid Nordanå och Sunnanå, som varit en viktig knutpunkt mellan Malmö- 
området och landskapet norr därom. Här har den viktigaste huvudvägen genom 
Malmöområdet passerat i sin sträckning mellan Uppåkra i norr och Trelleborg i



söder (Erikson 2001). Vägen har löpt mellan 4 och 10 km från kusten, det vill 
säga i det bebyggelsetäta kustnära landskapet. I Östra Skrävlinge by korsades Ri- 
sebergabäcken, men för övrigt gick vägen utanför de medeltida byarna. Detta vi
sar att vägen är äldre än de medeltida byarnas fixering i landskapet. Eventuellt var 
det en betydelsefull vägsträckning redan under bronsåldern (Samuelsson 2001). 
Efter passagen över Risebergabäcken i Östra Skrävlinge delade sig vägen i ytterli
gare en sträckning motsvarande den gamla landsvägen mellan Malmö och Ystad 
(Erikson 2001). Även denna väg gick vid sidan om de medeltida bytomterna. Vä
garna har löpt på varsin sida om den stora våtmarken som brett ut sig utmed Ri
sebergabäcken i nord-sydlig riktning (fig. 4).

SOCKENBILDNINGEN

Den kyrkliga sockenbildningen i Malmöområdet förefaller ha skett under 1100- 
och 1200-talet, i skedet strax före, och delvis parallellt med, Malmö stads fram
växt. De medeltida kyrkorna har genomgått flera och omfattande förändringar se
dan de byggdes (Anglert 1995:25 Table 1). Under det sena 1800-talet förnyades 
kyrkobeståndet då många av de medeltida kyrkorna ersattes med nya. Redan dess
förinnan har de flesta kyrkor byggts till och förändrats. Källäget är därmed myck
et dåligt. Malmöområdets stenkyrkor har emellertid tillkommit under en längre 
tidsperiod, vilket kan exemplifieras av ett flertal tegelkyrkor. Kyrkorna i Hyllie, 
Lockarp, Västra Klagstorp och Västra Skrävlinge kan förmodas ha byggts under 
1200-talet, det vill säga ungefär samtidigt med de äldsta aktiviteterna på platsen 
för Malmö gamla stad. I samklang med den påtagligt dynamiska kyrkoutveckling- 
en i området tycks sockennätet ha präglats av förändringar. Socknarna Hyllie, 
Lockarp och Västra Skrävlinge framstår som utbrutna och avsöndrade ur större 
enheter. Hyllie by kan förmodas ha brutits ut som en egen socken ur Fosie, som be
hållit kontakt med kusten genom en landremsa. Över huvud taget tycks kontakten 
med kusten ha varit viktig för bebyggelsen i den kustnära zonen söder om Malmö. 
Lockarps socken avviker som en av områdets minsta socknar, och har uppenbar
ligen sprängts in i en äldre struktur. Båda dessa socknar bestod av endast en by, åt
minstone på 1500-talet. Västra Skrävlinge socken var delad i två åtskilda delar. 
Bulltofta by har legat för sig, avskuren av Malmö stad och Husie socken. Byarna 
Västra och Östra Skrävlinge kan förmodas ha haft ett gemensamt ursprung, men 
hamnat i två socknar. Sockencentrumet Husie, områdets minsta kyrkby, bestod 
1583 endast av 4 gårdar, vilket är anmärkningsvärt med tanke på de avsevärt stör
re byarna Östra Skrävlinge och Kvarnby inom samma socken (fig. 4).

En i sammanhanget intressant iakttagelse är relationen mellan sockenbildning
en och de äldre vägsträckningarna. När det gäller lokaliseringen av sockengränser
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[Figur 4] Socken in delningen i Malmöområdet och äldre vägsträckningar

ELLER KOMMUNIKATIONSSTRÅK.

och vägar är det som regel ett sent källmaterial som finns att tillgå, vilket ofta pro
jiceras bakåt i tiden. Frågan är hur stabila sockengränser och vägar har varit? Att 
sockengränser har flyttat finns det åtskilliga medeltida, och senare, belägg för 
(Karlsson 1998:158ff). Vägar har också haft en rörlighet i landskapet, även om 
det mestadels har handlat om justeringar inom ett bredare stråk (jfr exempelvis 
den jylländska härvägen, Jørgensen 2001:7f). Förändringar i landskapet, exempel
vis av bebyggelsen, har, om förutsättningar varit de rätta, kunnat påverka vägars
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lokala sträckning. I området söder om Malmö uppvisar sockengränserna ett med 
huvudvägen likartat mönster. På ett översiktligt plan sammanfaller de sentida 
sockengränserna i stort med ett flexibelt huvudvägstråk. I det äldre kartmateria
let från 1700-talet är det bara mellan Västra Klagstorps och Glostorps socknar 
som gräns och väg sammanfaller helt (Erikson 2001:174). På ett avstånd av 6-7 
km från kusten ligger dock flera sockengränser på en linje parallellt med kusten 
med undantag av Hököpinge socken (jfr fig. 4). I området närmast Malmö är bil
den annorlunda, vilket möjligen hänger samman med den ovan beskrivna kyrko- 
utvecklingen i Lockarp, Husie och Västra Skrävlinge. På samma sätt avviker sock
enbilden när huvudvägen närmar sig Maglarp och Trelleborg vid sydkusten.

Studierna av huvudvägen mellan Uppåkra och Trelleborg har varit tämligen 
omfattande (Sköld 1963; Rosborn 1981a:37; Erikson 2001; Samuelsson 2001). 
De har lyft fram vägens betydelse och höga ålder med utgångspunkt i det äldsta 
kartmaterialet och det arkeologiska materialet. Utgångspunkten har varit den i 
kartorna belagda vägen, men att projicera denna sträckning långt tillbaka i för
historisk tid är inte självklart. Landskapet har förändrats, mer eller mindre, un
der denna långa tid. Noder och fixpunkter kan ha flyttats till följd av ändrade 
strategier och styrkeförhållande samt omlokaliseringar av bebyggelse, vilket bör 
ha påverkat kommunikationerna i landskapet. Städernas tillkomst måste därmed 
ses som en betydande faktor för en reorganisation av landskapet och kommuni
kationerna. Vid sydkusten har Trelleborg varit en styrande faktor för kommuni
kationerna från 1200-talet och framåt. Ett dynamiskt nyttjande av kusten före 
stadens etablering (se Jacobsson 2003:198f) bör ha inneburit smärre justeringar 
av vägnätet. Rörligheten i landskapet har inneburit såväl rörelser längs kusten, 
som mellan kusten och det nära inlandet. Under äldre järnålder kan exempelvis 
kusten väster om Trelleborg spelat en större roll, medan de inne i landet liggande 
köpingeorterna har varit mera tongivande under 1000- och 1100-talet, eftersom 
området för den senare staden Trelleborg då var obebyggt.

ORTNAMN - EN IMMATERIELL KÄLLA
Ett landskap består inte enbart av materialitet utan är även gestaltat av männis
kornas mentala föreställningar. Relationen mellan materialitet och mentalitet har 
växelverkat, då de har påverkat varandra i båda riktningarna. Materialiteten har 
bidragit till formandet av mentala föreställningar, vilka samtidigt har uttryckts i 
det fysiska landskapet. Men mentaliteten kan även ha fastnat i landskapet utan 
att efterlämna några fysiska spår. En sådan immateriell källa utgör ortnamnen.
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I landskapet kring Malmö är de många ortnamnen med ändeisen -ie iögonfallan
de. Namnändelsen kan härledas ur ordet hög, där en språklig förändring under 
medeltiden har lett fram till deras nuvarande form. Under början av 1400-talet 
ändrades flera av dessa namn, exempelvis skrevs Fosie socken Fosøghe 1346 och 
Fosye 1431. Ortnamnsforskningen anser att de tillhör det äldsta skiktet av namn 
från järnåldern, men de kan ha skiftande ålder och har bildats långt fram i vår tid 
(Pamp 1983:39). Namntypen förekommer framför allt i den sydvästra delen av 
Skåne. Till de äldre namntyperna hör även de ortnamn som slutar på -inge, i Mal- 
möområdet representerat av Skrävlinge (Västra och Östra). I övrigt är ortnamn 
med ändeisen -torp, med varianterna -arp och -rup, mycket vanliga kring Malmö. 
Dessa anses vara yngre och i bruk från vikingatiden och framåt.

HÖGEN SOM NAMNGIVARE

I det sydvästra hörnet av Skåne, mellan Malmö och Trelleborg, finns nära hälften 
av alla kända byar med ändeisen -ie (-hög) och av 32 kända ligger 5 (6) i Malmö 
kommun (Dahl 1942). Området är en rik bronsåldersbygd och gravhögarna är 
många, varför ortnamnen med största sannolikhet har ett samband med dessa 
gravmonument (Angiert 2003:117ff). I flera gravhögar har även begravningar 
skett under järnåldern, den tid när ortnamnen anses ha tillkommit. Att anknyta 
till äldre traditioner i landskapet tycks ha varit viktigt och detta gäller då även 
namngivningen av viss bebyggelse.

Den tydligaste kopplingen till gravhög har bynamnet Grevie, tidigast skrivet 
Grcefbøgi, söder om Malmö. Ortnamnet betyder helt enkelt gravhög (Pamp 
1983:40). I Malmös närområde kan i första hand Oxie (oshcegu) och Fosie föras 
till de äldre, egentliga högnamnen. På Oxie medeltida bytomt etableras en omfat
tande bebyggelse under slutet av 900-talet och början av 1000-talet (Jönsson &c 
Brorsson 2003). Bebyggelsen var av speciell karaktär och har tolkats som en plats 
med flera centrala funktioner. Redan vid slutet av 1000-talet avtar emellertid 
platsens betydelse. Centraliteten har knutits till platsens funktion som kungalev 
och del av den kungliga administrationen. Byn har också varit häradscentrum och 
hyst häradets tingsplats, även längre fram i tiden. En samtida, relativt stor bosätt
ning, etablerades även i det närbelägna Toarp, sydost om Oxie. En äldre, förmo
dad centrumbildning med ett större sammanhängande bebyggelseområde har le
gat vid Fredriksberg strax nordväst om Oxie. Platsen anknyter till den östra av de 
äldre vägarna från Uppåkra och söderut (se ovan). Undersökningar i Fosie by har 
visat på att de historiskt kända gårdslägena togs i bruk för bebyggelse under för
sta halvan av 1000-talet (Jönsson & Kockum 2004). Äldre bebyggelse har fun
nits på flera platser runt bytomten.
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Husie har ändeisen -ie och borde kunna härledas till namn med ändeisen -hög. 
Men så är inte fallet. I det äldsta omnämnandet från 1300-talets mitt av Husie 
skrivs namnet Hwsce (DD 3 R 2:nr 176). Namnet är en böjningsform av ordet hus 
(Hallberg 1990). De skånska orterna med namndelen husa har inget med de läng
re upp i landet förekommande Husaby och de idag försvunna Husa(r), vilka för
knippas med centrala funktioner och administrativa indelningar. Betydelsen och 
dateringen av de skånska husa-namnen är omdiskuterad, exempelvis har hypote
sen att somliga ursprungligen varit tidiga, kungliga gårdar framförts (Ridder
sporre 1995:133f). De flesta har emellertid lokaliserats till perifera lägen utanför 
kärnbygderna. Husie är ett av undantagen. Lokaliseringen mitt i en centralbygd 
och tillika sockencentrum pekar mot en plats av viss betydelse. Inom socknen 
fanns de båda stora byarna Östra Skrävlinge och Kvarnby, men det var den myck
et lilla byn (gården) Husie som blev religiöst centrum.

Den äldsta skrivningen av Skrävlinge var Scrceplingi. Ortnamnet har därmed 
tillhört gruppen av inbyggarnamn med ändeisen -inge, vilka tillhör det äldsta 
namnskiktet (se Pamp 1983:41ff). Ortnamnet var ursprungligen knutet till ett 
område och människorna som bodde där. Skrävlinge var området där skrävling- 
arna bodde, som anslöt till vattendraget Scrcepil. I anslutning till platsen för Mal
mö har det alltså under järnåldern funnits en betydande grupp av människor som 
benämndes ”Skravlingar”. Västra och Östra Skrävlinge byar, idag skiljda åt, har 
säkerligen utkristalliserats ur en större befolkningsgemenskap.

TORPBYARNA - EN OMORGANISATION AV LANDSKAPET

Den vanligast förekommande namngruppen kring Malmö representeras av alla 
byar med efterledet -torp (-arp, -rup). Den allmänna uppfattningen inom ort- 
namnsforskningen är att denna typ av namngivning går tillbaka till vikingatiden 
(Pamp 1983:55). Torpnamnen har emellertid använts långt fram i tiden, i princip 
till torpsystemet förbjöds 1943. Under denna långa tid har innebörden av ordet 
förändrats radikalt, framför allt under medeltiden, då benämningen efter hand 
blev tydligt nedsättande i jämförelse med tidigare betydelser (se Anglert 2006a). 
De äldsta torpbyarna tycks ha formerats kring en större och mer betydande gård 
i byn. I flera av Malmöområdets torpbyar har huvudgårdar funnits enligt de skriv
na källorna, exempelvis i Naffentorp, Västra Klagstorp, Lockarp, (Östra) Kat- 
tarp, den förvunna byn Bastorp och Glostorp (Rosborn 1984).

En viktig aspekt när det gäller ortnamnen är relationen mellan namnens ålder 
och bebyggelsens ålder. I vissa fall kan namngivning och bebyggelseetablering 
vara samtida, men ofta finns det tydliga arkeologiska indikationer på att bebyg
gelsen är äldre. Problematiken är emellertid mer vittomfattande än så. Hur ska
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[Figur 5] Torpnamnens lokalisering i landskapet (rödskrafferat)
I RELATION TILL ÄLDRE NAMNFORMER (BLÅSKRAFFERAT).

smärre förflyttningar och rörelser av bebyggelser uppfattas? Att i alltför hög grad 
se bebyggelseutvecklingen som ett linjärt förlopp kan vara problematiskt. Bebyg
gelser har lagts öde, nya marker har koloniserats, lokala makttraditioner har om- 
kullkastats och nya har etablerats. Utvecklingen har ofta varit komplex och att 
följa enskilda bebyggelseenheter framstår som mindre fruktbart. Bebyggelseut
vecklingen har formats utifrån ett samspel mellan tradition och förändring (se 
Anglert 2006b).
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Ortnamnen är ett av flera källmaterial som kan relateras till bebyggelseutvecklingen, 
och för den här studerade perioden framstår torpnamnen som ett viktigt fenomen 
i landskapet. I området kring Malmö ligger torpbyarna i stort samlade i två grup
per (fig. 5). 1 och kring Södra Sallerup och ned till Toarp i Oxie socken återfinns 
flera byar med torpnamn. Den andra gruppen omfattar delar av Glostorp, Västra 
Klagstorp, Bunkeflo och Lockarp socken. Tillsammans omgärdar de båda grup
perna ett område från Oxie och ut mot kusten. De omgärdar alltså en bebyggelse 
präglad av äldre ortnamn.

Torpnamnen representerar därmed ett tydligt tidsskikt i landskapets utveck
ling, och som hänger samman med en omorganisation av landskapet.

KUNGLIGA STRATEGIER
Under 1200-talet fick den kungliga överhögheten i Danmark, liksom i Sverige, sitt 
stora genomslag (Andrén 1985:86ff). Kungamakten formaliserades i hög grad, 
vilket samtidigt förutsatte en tydlig decentralisering av makten. Flera städer eta
blerades, framför allt vid kusten. Tidigare hade kungamakten haft en lösare, och 
mera föränderlig, organisation, vilken till stor del vilade på personliga relationer 
och allianser.

Staden Malmös etablering var ett tydligt uttryck för förändringen på 1200-ta- 
let. Vid denna tid tycks kungamakten ha kunnat hävda betydande anspråk i land
skapet. Dessa hade byggts upp under den föregående tiden, där personliga band 
till en lokal och regional aristokrati hade etablerats (Anglert, Larsson, Mogren 
och Söderberg 2006). En möjlig väg att få tillgång till land och resurser i ett redan 
fullt koloniserat område var att skapa allianser. Andra möjligheter fanns i konfis
kering och rättsliga tvistemål. Ett kungligt inflytande i området under den tidiga 
medeltiden avtecknas tydligast i kungsgården i Oxie.

Området kring Malmö har varit tätt befolkat och till största delen uppodlat re
dan tidigt. De gjorda arkeologiska undersökningarna har visat på ett hårt nyttjat 
och tätt befolkat område sedan långt tillbaka i förhistorien. De outnyttjade mar
kerna har varit begränsade och möjligheterna till en inre expansion och kolonisa
tion har varit få. Omorganisationer av bebyggelsen har emellertid ägt rum vid fle
ra tillfällen, inte minst under järnåldern (Björhem 2001b:67f). Bearbetningen av 
resultaten från de senare årens undersökningar i samband med de stora infrastruk- 
turella projekten i området kommer att fördjupa bilden och öka förståelsen av be
byggelseutvecklingen. Någon tydlig centralitet eller några centrala platser under 
den yngre järnåldern är i nuläget svårt att peka ut; det är först när centralplatsen i
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Oxie dyker upp under slutet av 900-talet som en tydlig sådan framträder. I närhe
ten av Oxie invid den östra vägsträckningen har emellertid delar av ett äldre och 
betydande bosättningsområde undersökts vid Fredriksberg.

KUNGENS FÖRFOGANDERÄTT

När Malmö dyker upp i de medeltida källorna som stad under den senare halvan 
av 1200-talet framstår den ligga under kungamaktens kontroll. Vid denna tid 
hade kungamakten uppnått en tydlig organisation som byggde på fasta institutio
ner. Genom borgbyggande och ett reglerat länsväsende kunde en tydlig kontroll 
utövas genom delegation av makten. Århundradena dessförinnan har kungamak
ten varit mera rörlig och flexibel. Det har hävdats att denna makt var fördelad 
inom en betydande del av tidens elit (Hermanson 2000:176ff). Kungen var i hög 
grad endast en symbol för den delade makten och kunde inte agera utan ett bety
dande stöd från eliten. Allianser i form av släktskap och vänskap var därmed vik
tiga inslag i denna maktpolitik, som på så sätt var bräcklig då allianser lätt kun
de brytas. I landskapet tog sig detta bland annat uttryck i ett system av kungsgår
dar, vilket förutsatte en kungamakt på mer eller mindre resande fot.

Med kungamakten följde rättigheter som gick under benämningen regale, vil
ken på nordiskt område framför allt utvecklades från 1200-talet och framåt. Det 
så kallade grundregalet innebar att den danska kungamakten förfogade över all 
obrukad och obebodd mark, som inte låg under privat förfoganderätt, samt all 
allmänningsmark. Detta innefattade även den obevuxna kustremsan, kallad 
kungens förstrand. Flera av dessa rättigheter har även hävdats av den tidigmedel
tida kungamakten, men har inte betecknats som regale (Hamre 1981). Under den
na tid tycks kusten i stort sett ha varit outnyttjad, i varje fall permanent. Handels
platser längs kusten och kustnära boplatser tycks ha upphört under den senare de
len av 900-talet (Holmberg 1977:16; Callmer 1986:200). De äldsta fiskelägena, 
exempelvis Skanör och Simrishamn, uppstår först under 1100-talet. De har i sina 
äldsta skeden dessutom endast nyttjats säsongsmässigt.

OXIE - KRONOGODS OCH HÄRADSCENTRUM

I början av 1200-talet upprättade kungen Valdemar (II) Sejr en jordebok över det 
danska kronogodset. I huvudsak anses denna jordebok även beskriva en situation 
som sträcker sig tillbaka till 1000-talet (Andrén 1983). Kronans egendomar har 
varit viktiga hållpunkter för den ännu inte formaliserade kungamakten under ti
dig medeltid. Hur kungen fått kontroll över och förfoganderätt till egendomarna 
är inte känt. Att skapa plats i ett redan tätt befolkat landskap har inte varit opro
blematiskt.
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Oxie är en av de egendomar med forvaltningsgård som nämns i jordeboken. I Oxie 
tycks en omfattande, specialiserad och flerfunktionell bebyggelse ha etablerats på 
kort tid under första hälften av 1000-talet (Jönsson & Brorsson 2003). Platsen har 
förknippats med en inte säkert lokaliserad kungsgård, har varit en tingsplats och 
Oxie härads centrum. Oxie har även varit en kommunikativ knutpunkt då flera 
vägar sammanstrålade här. I de äldsta diplomen från 1100-talet går orten under 
benämningen ”villa”. Innebörden av denna benämning är oklar, och har använts 
för att beteckna allt från urbaniserade orter till byar (se exempelvis Andersson 
1971:25ff; Genicot 1990:12ff). I Malmöområdet betecknas även Skrävlinge, utan 
bestämningen Västra eller Östra, som villa 1348 (DD 3 r 3: nr 61).

Flera byar med torpnamn visar samtidighet med Oxie (se ovan). Detta gäller i 
första hand namngivningen, men även i vissa fall etableringen. De tidiga torp
namnen kan tolkas som ett uttryck för en omorganisation av landskapet med en 
tydlig koppling till kungamakten (Anglert 2003). Kring vissa kungsgårdar, och 
andra viktiga kungliga orter som Lund, har torpnamnen spelat en betydande roll 
i förändringsskeden. Kring Oxie fördelar sig torpnamnen i två kluster, ett norr om 
och ett väster om, jfr fig. 5. Den närmast liggande byn Toarp har genom arkeolo
giska undersökningar daterats till 1000- och 1100-talet (Andersson 1991; Veten
skapligt program för Malmö Kulturmiljö:60). Här framkom avtrycken efter ett 
så kallat trelleborgshus med yttre stödstolpar, en hustyp som förekommer på de 
kungliga ringborgarna i Danmark, vilket ger huset en stark koppling till kunga
makten (Wranning 1999; Söderberg 2005:219). Hustypen är vanligt förekom
mande under perioden med en topp 975-1025, och liknande hus har exempelvis 
funnits i Lund, Skabersjö. Stora Köpinge (Köpingebro) och Häljarp (Skov 1994; 
Jeppsson 1996; Andersson & Söderberg 1999; Kriig & Thomasson 1999). Seden 
att bygga med yttre stödstolpar försvann tämligen fort och upphörde under 1100- 
talet. Genom hustypen har band knutits mellan kungamakten och en utbredd 
aristokrati, vilka har vilat på allianser mellan kungamakten och dess följeslagare 
eller supportrar. Före denna huvudsakliga byggnadsperiod har ett fåtal hus av 
denna typ byggts, och då på mycket speciella platser som kungaresidenset Lejre 
på Själland och hövdingagården Järrestad på Österlen.

De speciella funktioner som var knutna till Oxie antyder en viss grad av urba
nisering under 1000-talet (Jönsson & Brorsson 2003:202f). Funktionerna har va
rit knutna till det omgivande området. Även om namnet Oxie kan antas vara 
äldre, så var den speciella platsen ett nytt inslag i landskapet. De nya kungliga in
tressena i området stöddes av allierade i torpbyarna, och resandet av runstenen i 
den betydande byn Fosie visade att även denna anslöt till nyordningen. Hur folket 
i Skrävlinge agerat är svårare att spekulera kring, men de har varit tvungna att för
hålla sig till det drama som utspelats i landskapet.
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MALMÖ - EN NY A N DA

Malmö kan ses som resultatet av en tydligt ändrad strategi. Plötsligt hamnade 
kusten i centrum. Vägar och förbindelser tog sig helt andra riktningar inom om
rådet, men framför allt innebar det nya möjligheter till långväga kontakter sjövä
gen. Stranden har tidigare varit outnyttjad, och troligen har kungamakten kunnat 
hävda anspråk på denna (se ovan).

Sockenbilden visar också tydligt hur intresset för kusten ökade, framför allt 
söder om Malmö. Sockenbildningen har förmodligen varit en något utdragen pro
cess, vilket mönstret antyder. Senare socknar har sprängts in bland redan existe
rande, vilket Hyllie, Lockarp och Västra Skrävlinge socknar tyder på. Kyrkorna i 
nämnda socknar avviker även i valet av byggnadsmaterial, då de har byggts av te
gel (Karlsson 1998:48). Detta innebär även att kyrkorna inte tillhör områdets 
äldsta, då teglet blev vanligt förekommande som byggnadsmaterial först på 1200- 
talet. I Hyllie by (Svennedal/Svinedal) kan en undersökt tegelmurad källare möj
ligen ses i samband med den dåvarande kyrkan (muntligen, Lars Jönsson, anti
kvarie, Malmö Kulturmiljö). De äldsta tegelhusen i Malmö kan tidigast ha byggts 
under slutet av 1200-talet (Reisnert 1992). Nu finns ingen samlad analys av Mal- 
möområdets kyrkor, varför ingen relativ kronologi finns att tillgå. Källäget är 
som tidigare nämnts dåligt då flera kyrkor är kraftigt ombyggda eller helt rivna. 
Arkeologiska undersökningar i och omkring stenkyrkorna är också få; det är en
dast i Tygelsjö som en tidig träkyrka med kyrkogård påträffats.

I sammanhanget måste Husie by nämnas. Namnet kommer, som tidigare 
nämnts, av ordet hus. Husie har varit en av de minsta byarna i området med 4 går
dar år 1583. Storleken antyder att byn tillkommit tämligen sent eller att den haft en 
speciell funktion. Att byn blev kyrkby måste uppfattas som en tydlig markering 
gentemot de båda större byarna i socknen. En av gårdarna i Huise har tillhört kro
nan, vilken ursprungligen kan ha varit det hus som gett namn åt byn och socknen.

LANDSKAPETS URBANITET
Landskapet kring Malmö rymmer flera företeelser som kan förknippas med urba
nisering (jfr Anglert 2006a). Platser med centrala och specialiserade funktioner 
har kommit och försvunnit på olika ställen. Urbaniseringen framträdde tydligast i 
det senmedeltida Malmö, då stora satsningar gjordes i staden och många institu
tioner skapades. Det var först då som en speciell livsform utvecklades. Stadslivet 
och den urbana livsstilen är något som i historieforskningen har ställts i kontrast 
till livet på landsbygden. I vår moderna tid finns det dock forskare som vill hävda
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att denna livsform har tagit överhanden och även till stor del genomsyrar livet på 
landet (Wirth 1938; Larsson 2006). Även de fysiska gränserna mellan stad och 
land är idag mer eller mindre upplösta, exempelvis har handeln (köpcentra) för
passats till en öppen gränszon. Allt fler människor koncentreras till mindre ytor 
och en mycket stor del av befolkningen bor nära en större stad.

I den senmedeltida staden hittar vi uttalade stadsbor, speciella stadsinstitutio- 
ner och stadskyrkor samt i vissa fall även en stadsmur som markering mot lands
bygden. Även en speciell stadslag gällde för dessa orter. Detta kom tydligt till ut
tryck i Malmö. Före detta har emellertid samspelet mellan de urbaniserade orter
na och landsbygden varit större, och i vissa fall ska drivkraften nog sökas utanför 
det till synes urbaniserade. Här krävs naturligtvis fördjupade arkeologiska studier 
av Malmöområdet. Hur ska exempelvis användningen av teglet som byggnadsma
terial, sockendelningen och Husie betraktas i relation till fisket, marknaden och 
den senare staden. I detta sammanhang aktualiseras även namnet Malmö. Var 
fanns grunden till namnet? Troligtvis i det rurala eller lantliga sammanhanget, 
vilket styrks av omnämnandet av Övre Malmö redan på 1100-talet. Man kan 
även ifrågasätta kungamakten som den självklara motorn i detta skede, då det är 
först något senare som kungen framträder som en självklar aktör i Malmös ut
veckling. Landsbygdens aristokrati i samarbete med intressen från sjösidan har 
förmodligen spelat en avgörande roll.

I Oxie med omgivningar åskådliggjordes en äldre, men helt annorlunda, kung
lig strategi. Oxie och de många torpbyarna har tolkats som ett led i riksbildning- 
en vid denna tid. Genom allianser och etablerandet av en tydlig förvaltningsort 
kunde kungamakten skapa kontroll över ett område.

Utvecklingen i Malmöområdet har, som framgått, inte varit linjär eller målin
riktad med staden Malmö som syfte. De människor som en gång bosatte sig vid 
bäcken Skrcepil och kallade sitt område för Skrävlinge anade inte att det flera år
hundraden senare skulle skapas en stad i närheten. Detta har heller inte varit 
kungamaktens syfte omkring år 1000. Genom Oxie och allierade byar, i första 
hand torpbyarna, har kontroll över området eftersträvats. Behovet av en mötes
plats mellan Malmöområdets byar och en omvärld har uppstått så småningom. 
Det är spåren av denna vi dokumenterat i kv. Liljan. Det är först under 1200-ta- 
let som den ”nya” kungamakten gör Malmö till sin stad.

Olika strategier med konsolideringsfaser av varierande längd har avlöst varan
dra, och i viss mån skett parallellt. Men traditionerna i området har varit starka, 
vilket medfört att man hela tiden försökt förankra utvecklingen i det förflutna. 
Malmöområdets utveckling kan alltså karakteriseras, i likhet med de flesta andra 
områden, som ett växelspel mellan tradition och förändring.
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LERBOTTNARNA OCH 
DET TIDIGMEDELTIDA SAMHÄLLET

LARS ERSGÅRD

M
edeltiden förmår ständigt att fascinera och förbrylla. Denna epok 
mellan en dunkel forntid och vårt eget moderna tidevarv kan både 
vara exotisk och välbekant. Här finns dramatiska händelser, färg
starka gestalter, säregna landskap. Samtidigt beror säkerligen fasci
nationen inför medeltiden till en del på att vi kan känna oss hemma i denna tid. 

Flera av de strukturer som vi lever med idag kan vi återfinna även på medeltiden. 
Åtskilliga av de städer, som vi bor i idag, grundläggs då. Vår landsbygd med byar 
och kyrkor tar form under medeltiden. Likaså ser vi då även de första konturerna 
av ett sammanhållet rike. Man skulle alltså kunna betrakta medeltiden som en 
första etapp på vägen fram till vårt moderna samhälle. Men finns det inte alltid 
en risk att studera ett fenomen i ljuset av vad det senare kommer att utvecklas 
till?

Den här artikeln skall handla om bebyggelsen på platsen för det äldsta Mal
mö och då har vi förflyttat oss över 800 år bakåt i tiden. Men förvrängs inte per
spektivet om vi förutsätter att det samhälle som då tar form verkligen är början 
på staden? Är det inte lätt att tro att detta samhälle skapats utifrån samma ratio
nalitet som format den senare, fullt utvecklade rådsstaden med dess infrastruk
tur, institutioner och försvarsverk? Måste vi inte betrakta denna äldsta bebyggel
se utifrån dess egna unika, historiska förutsättningar?
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1 1 o o-TA L ET - EN ÖVERGÅNGSTID
De första spåren av mänsklig verksamhet i Malmö under medeltid finner vi på en 
strandrevel vars sträckning är identisk med de nuvarande Adel- och Västergatorna. 
Till vilken allmän historisk konjunktur kan vi knyta dessa spår? Det 1100-tal där 
de hör hemma brukar vanligen uppfattas som ett skede av stora sociala och kul
turella övergångar. Före detta århundrade har vi ett samhälle i Skandinavien vars 
alla konturer ännu inte är helt tydliga men vars huvudkarakteristika kan sam
manfattas på följande sätt. Detta samhälle saknar en formellt institutionaliserad 
statsmakt, socialt avgränsade samhällsklasser och en skriftburen, uniform religi
on. Handel och hantverk är inga ekonomiskt självständiga aktiviteter. Politisk 
makt utövas istället av olika sociala nätverk som hålls av släkt- och vänskaps
band. Ekonomi och religion utövas inte i några separata sfärer utan är snarare oli
ka aspekter av en komplex, ritualiserad social praktik.

Man är tämligen överens att detta mönster börjar förändras i grunden under 
1100-talet. Däremot går åsikterna isär vad gäller förändringens allmänna karak
tär. Är det en genomgripande modernisering av samhällslivet som då äger rum el
ler behåller detta en grundläggande arkaisk struktur (Lindkvist 2004). En forska
re som Peter Carelli definierar förändringen på 1100-talet som en ekonomisering 
av samhället, något som han vill se som uppkomsten av en ny ”kapitalistisk anda” 
(Carelli 2001). Historikern Lars Hermanson, som studerat den politiska kulturen 
i 1100-talets Danmark poängterar däremot de ålderdomliga, arkaiska dragen i 
den sociala elitens maktutövning (Hermanson 2000).

1100-talets stora och avgörande förändringar sker inte minst på handelns och 
urbaniseringens område. En lång rad nya urbana orter grundläggs utmed kuster
na i Skandinavien. En av dessa är Malmö vid Öresund. Nya handelsvägar etable
ras från Ryssland i öster till England i väster. Norra Europa vävs in i ett nät av sjö
förbindelser på vilka nya varor kan skeppas i stor skala såsom klädet från Flan
dern, den torkade fisken från Norges västkust, sillen från Öresund, järnet från 
Bergslagen. Flera forskare har karakteriserat dessa förändringar som ett mark- 
nadsekonomiskt genombrott, vilket inneburit att man börjat producera varor för 
en större marknad, varor som distribuerats längs de nya sjölederna och som salu
förts på nya handelsplatser där tillgång och efterfrågan styrt verksamheten (Hod
ges 1982; Blomkvist 1998). Markerar då 1100-talet början på en utveckling som 
slutar i vår tids avancerade marknadsekonomi? Nu är dock marknadsekonomi ett 
betydligt mera komplicerat fenomen än vad ovanstående beskrivning anger. En 
fungerande marknadsekonomi kräver även gemensamma värderingar, allmänt ac
cepterade normer, förekomsten av institutioner med mera.
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Denna korta text är inte platsen för en mera djupgående analys av 1100-talets 
ekonomiska system. Däremot tänker jag rikta uppmärksamheten mot de första 
materiella spåren av mänsklig aktivitet från denna tid på en av de nya platserna 
längs Öresundskusten. Vad kan dessa spår säga oss om 1100-talets merkantila 
verksamhet?

LERBOTTNAR
Låt oss titta lite närmare på vad som händer längs kusterna i Sydskandinavien un
der tidig medeltid.

Redan kring år 1000 sker något avgörande. Åtskilliga kustbundna boplatser 
från vikingatid försvinner vid denna tid. En dylik bosättning, som varit ytmässigt 
mycket omfattande, har funnits på platsen för staden Trelleborg på Skånes syd
kust, en annan vid Åhus i nordöstra Skåne. Arkeologiska resultat från dessa plat
ser tyder på utvecklade handels-och hantverksfunktioner. Vad som sedan händer 
under de därpå följande 150 åren är inte lika tydligt. Marina konstruktioner i 
form av stora stenspärrar har anlagts under 1000-talet vid inloppet till Foteviken 
och vid mynningen av Lödde å. Kustbundna vallanläggningar har sannolikt un
der samma tid uppförts vid Kämpinge och Lomma. De egentliga avsikterna bak
om uppförandet av dessa anläggningar är inte helt lätta att förstå. Ingen bebyg
gelse av tydlig handelsplatskaraktär har hittills kunnat lokaliseras vid de nämnda 
platserna.

Under 1100-talets senare del verkar det hända något genomgripande nytt. 
Strandbosättningar etableras på en rad platser av vilka de flesta därefter förblir 
centrala punkter i den sydskandinaviska topografin, såsom Helsingborg, Dragör, 
Malmö, Skanör, Ystad, Simrishamn, Åhus (fig. 6). Ingen av dessa har någon di
rekt rumslig kontakt med 1000-talets spärr-och vallanläggningar.

Ganska naturligt har den moderna historisk-arkeologiska forskningen satt 
dessa strandbosättningar i samband med handelsaktiviteter och ett storskaligt sill
fiske i Öresund och södra Östersjön. Detta har stöd i flera samtida skriftliga käl
lor såsom krönikorna av Saxo och Arnold av Lübeck, vilka innehåller vältaliga 
belägg för ett omfattande merkantilt fiske i Sydskandinavien under denna tid. De 
arkeologiska lämningarna från dessa bebyggelser är dock av en mycket oansenlig 
karaktär. De utgörs av tunna kulturlager med få fynd vilket ger anledning att tro 
att det inte kan ha handlat om några permanenta bosättningar. Snarare måste det 
ha varit säsongsmässiga platser, förmodligen nyttjade i samband med ett höstfis
ke.
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[Figur 6] Platser som förknippas med Skånemarknaden.



Det sena 1100-talets strandbosättningar innehåller emellertid även en karakteris
tisk typ av anläggning vilken utan tvekan förefaller vara ett centralt element i be
byggelsen - den så kallade lerbottnen. Denna består av en grund grop som är klädd 
med ett tunt lager lera (fig. 7). Form och storlek kan variera högst avsevärt. Dia
metern kan vara alltifrån knappt en meter till flera meter, formen alltifrån oregel
bundet oval till mera regelbundet rektangulär. Lerbottnar uppträder ofta i mycket 
stort antal på sina olika fyndplatser där de kan ligga i ett utpräglat strandnära läge 
som i Malmö, Falsterbo och Ystad eller över större ytor som i Skanör och Simris
hamn. Anläggningstypen har hittills påträffats på Själland, i Skåne och Blekinge 
samt på Öland och Gotland. Inom detta område förekommer lerbottnar såväl i de 
flesta av de högmedeltida urbana orterna som på platser som aldrig utvecklas till 
regelrätta städer såsom Fiallands Väderö, de öländska fiskelägena Kyrkhamn och 
Sikavarp samt Västergarnsvallen på Gotland. Beträffande kronologin förefaller 
lerbottnarna uppträda tidigast vid mitten av 1100-talet varefter anläggningstypen 
är i bruk fram till ca 1300 då den av allt att döma fullständigt försvinner.

Kring lerbottnarna har det genom åren förts en omfattande diskussion (Sten
holm 1981a, 1981b, 1981c; Tesch 1981; Wallin 1981; Liljegren 1982). Det har 
nämligen aldrig funnits någon given, enkel förklaring till hur de kan ha fungerat. 
På grund av den stora variationen i storlek samt frånvaron av andra konstruk
tionselement i anslutning till bottnarna har det inte ansetts för troligt att de ut
gjort regelrätta golv i bodar eller hyddor. Däremot har flera forskare tagit fasta på 
det faktum att flera lerbottnar innehåller skikt med ben och fjäll av fisk och velat 
se ett direkt samband mellan bottnarna och hanteringen av fisken efter det att den 
landats på stranden. Tolkningsforslagen har varit flera. Förvaringsplatser för fisk, 
platser där fisken rensats, behållare för framställning av tran ur fiskrenset har va
rit de vanligaste. Vill man söka ett dylikt praktisk-funktionellt samband mellan 
lerbottnar och fiskhantering finns det emellertid två frågor som ovillkorligen krä
ver ett svar. För det första, varför har lera varit det optimala materialet för de 
nämnda arbetsmomenten? För det andra, varför går lerbottnarna ur bruk just vid 
tiden omkring 1300?

Det har hittills inte presenterats någon tillfredsställande förklaring till varför 
lera kunnat vara ett så överlägset material vid fiskberedningens olika moment att 
man gjort sig mödan att dels gräva upp det, dels frakta ut det till sandrevlarna vid 
exempelvis Malmö och Skanör. Flar man behövt underlag för rensning, förvaring 
eller annan beredning av fisk eller fiskrens måste andra material ha varit väl så an
vändbara och enkla att föra med sig, som exempelvis trä, hudar och textil.

Vad gäller frågan om lerbottnarnas försvinnande kring 1300 har Leif Sten
holm menat att de representerat en ”primitiv” form av fiskhanteringsteknik som
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[Figur 7] Anders Olsson undersöker en av många lerbottnar i kv. Liljan
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går ur bruk vid denna tid (Stenholm 1981c). Enligt hans tolkning har det handlat 
om framställning av tranolja ur fiskrenset. Några övriga belägg som stöder Sten
holms tes om en dylik förändring kring år 1300 saknas dock. Man kan även ifrå
gasätta hans evolutionistiska syn på teknologisk förändring i det förindustriella 
samhället. Tekniker utkonkurreras inte och försvinner så fullständigt som han 
vill göra gällande. En jämförelse med den medeltida järnhanteringen kan här vara 
på sin plats. Den så kallade direkta järnframställningsmetoden (tidigare kallad 
primitiv vilket den inte är) eller blästbruket försvinner inte när den indirekta me
toden, det vill säga masugnstekniken, introduceras under högmedeltid. Tvärtom 
används båda teknikerna sida vid sida under återstoden av medeltiden men i oli
ka sociala sammanhang.

När jag för snart tjugo år sedan hade tillfälle att detaljstudera lerbottnar i 
framför allt Skanör och Falsterbo tog jag fasta på de ovan nämnda orimligheter
na i alla de tolkningar, som ville knyta lerbottnarna till olika former av fiskhan
tering, och sökte istället en förklaring av en helt annan karaktär. Jag menade att 
lerbottnens funktion varit rent symbolisk, den var en fysisk markering av en rela
tion mellan marknadsbesökaren och garanten för marknadsfreden, det vill säga 
kungamakten. Att resa bod på marknaden innebar därmed också att anlägga en 
lerbotten, som utgjorde ”ett konkret, symboliskt uttryck för de rättigheter, som 
dess innehavare åtnjöt på marknaden” (Ersgård 1988:46f).

Beträffande lerbottnarnas försvinnande kring år 1300 sökte jag lösa den frå
gan genom att knyta an till en rad skriftliga belägg vilka indikerar en förändring 
av marknadsbodens status. Uppenbart är att marknadsbodarna i början av 1300- 
talet blivit permanenta byggnader och ”beständiga ekonomiska objekt, som kan 
köpas och säljas ...” (Ersgård 1988:73). Därmed är det inte längre möjligt att 
upprätthålla den symboliska innebörden i lerbottnen som både en fysisk marke
ring av boden och en social relation mellan marknadsbesökare och kungamakt 
(Ersgård 1988:73).

Efter min lansering av en symbolisk tolkning av lerbottnarna år 1988 har dis
kussionen kring dessa anläggningar varit ganska stillsam fram till idag. Till stor 
del beror detta på att större undersökningar i de kända lerbottenlokalerna varit 
sällsynta under de senaste femton åren. Inga nya resultat har kunnat tillföra de
batten nytt bränsle. Två diametralt olika förklaringsmodeller står mot varandra, 
en ekonomisk och praktiskt-funktionell, en symbolisk och mentalt- antropolo
gisk. Vilken modell man föredrar att välja är utan tvekan en konsekvens av hur 
man generellt betraktar det tidigmedeltida samhället och dess rationalitet. Hur 
man förklarar lerbottnarna är avgörande för hur man uppfattar den äldsta bebyg
gelsen i våra högmedeltida städer, dess förutsättningar och karaktär.
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LERBOTTNAR I KVARTERET LILJAN
Vid den undersökning, som under år 2004 utfördes i kv. Liljan i Malmö, kom ett 
stort antal lerbottnar att dokumenteras, närmare bestämt över 80 stycken. Detta 
resultat var inte särskilt oväntat. Undersökningsytan är belägen invid Västergatan, 
i det område som omfattat den långsträckta strandvall på vilken den äldsta bebyg
gelsen i Malmö varit belägen. Merparten av alla tidigare fynd av lerbottnar i Mal
mö ligger i ett stråk utmed denna strandvall (Ersgård 1988:164). De senare Väster- 
Adel- och Östergatorna har samma orientering. Undersökningen i kv. Liljan är en 
av de få, inte endast i Malmö utan överhuvudtaget i Sydskandinavien, där lerbott
nar kunnat dokumenteras i ett större rumsligt sammanhang. Dessutom skedde 
detta med modern stadsarkeologisk metod vilket innebar ett säkrare stratigrafiskt 
studium av dessa anläggningar än vid tidigare undersökningar. Kvarteret Liljan är 
den första stora lerbottenundersökningen på många år. Har den gett oss nya möj
ligheter att föra diskussionen vidare kring dessa märkliga anläggningar?

Lerbottnarna i kv. Liljan uppträder i två olika faser av vilka den äldsta tar sin 
början under senare delen av 1100-talet (Larsson och Balic, nedan). Till denna fas 
kan endast knytas ca femton lerbottnar. Merparten av anläggningarna, ett sjutti
otal, tillhör den andra fasen, vilken kan dateras till 1200-talet. Ett mellanliggan
de skede har tolkats som ett brott i de aktiviteter, som lerbottnarna representerar 
på platsen. Under detta skede verkar dock något avgörande ha hänt, nämligen 
upprättandet av en gränsmarkering som i form av en ränna löper över området i 
nord-sydlig riktning. Detta indikerar en storskalig reglering av marken.

Förutom en kvantitativ skillnad vad beträffar antalet lerbottnar mellan de två 
faserna finns det även andra olikheter. Bottnarna i den yngre 1200-talsfasen ver
kar ligga placerade efter en tydlig, överordnad rumslig princip; nästan alla orien
terar sig med längdriktningen vinkelrätt mot strandlinjen. I denna fas fanns även 
fler typer av lämningar utöver lerbottnarna, såsom härdar, hägnader, stolpar, vil
ket tyder på en mera komplex verksamhet på strandvallen än i det tidigare skedet. 
En intressant och överraskande anläggningsdetalj var lock av trä över en del av 
lerbottnarna. Sannolikt har man velat skydda dem mot igensandning.

Ett stort antal lerbottnar i kv. Liljan innehöll fiskben och av dessa utgörs en 
betydande del av sillfjäll. Annica Gardell, som gjort den osteologiska analysen, 
vill därför söka ett samband mellan lerbottnarna och förvaringen av fisken efter 
det att den transporterats upp på land. Enligt hennes hypotes har sillen placerats 
i små respektive stora bottnar alltefter storlek och kvalitet och förvarats där i vän
tan på den avslutande insaltningen.

Undersökningen av lerbottnarna i kv. Liljan bidrar nog inte till att radikalt för
ändra den gängse bilden av dessa anläggningar, i kronologiskt och utseendemässigt
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avseende framträder de på ett välkänt sätt. Några iakttagelser förtjänar dock att 
framhållas. Vad man kan se - tydligare än vid någon annan undersökning - är att 
lerbottnarna av allt att döma ingår i en ökad rumslig organisering och reglering 
av platsen. Förekomst av fiskben i lerbottnarna är ett fenomen som tidigare ofta 
iakttagits i enskilda anläggningar men här verkar det vara mera allmänt förekom
mande. Kan det trots allt finnas ett primärt samband mellan lerbottnar och fisk
hantering? Men hävdar man detta kvarstår den oundvikliga frågan: varför lera? 
Och varför behövs inte leran vid fiskhanteringen efter 1300? Måste man inte i 
grunden ompröva antagandet om ett direkt samband mellan lerbottnar och fisk
hantering om man inte förmår ge några tillfredsställande svar på dessa frågor?

Jag vill påstå att resultaten från kv. Liljan visar att vi förmodligen inte löser 
frågan om lerbottnarnas funktion med nya undersökningar hur noggranna dessa 
än må vara och hur mycket fiskbensmaterial som än analyseras. Istället för att till 
varje pris försöka se dem i ett allmängiltigt funktionellt perspektiv skulle jag vil
ja förorda ett annat tillvägagångssätt. Jag vill börja med att diskutera en generell 
tidigmedeltida kontext med syftet att spåra en annan sorts rationalitet än den vi 
själva lever med i vår moderna tid. Kan vi förstå en sådan annorlunda utgångs
punkt för mänskligt handlande kan vi kanske också kunna komma en bit på väg 
vad gäller frågan om lerbottnarnas funktion.

LERBOTTNAR. HANDEL OCH SAMHÄLLET
När jag 1988 argumenterade för en symbolisk funktion hos lerbottnarna gjorde 
jag det utifrån övertygelsen att en sådan funktion måste förstås mot bakgrund av 
den speciella karaktär marknadshandeln längs Skånes kuster hade under 1100- 
och 1200-talet. Jag kom emellertid inte då att föra någon särskilt utvecklad dis
kussion kring sambanden mellan lerbottnarna, handeln och det tidigmedeltida 
samhället.

Handel är givetvis en fråga om distribution av varor men en nödvändig förut
sättning för att denna skall fungera är att speciella positiva relationer upprätthålls 
mellan aktörerna i verksamheten. Detta förhållande har varit giltigt för alla sam
hällen där handel förekommit men strategierna för hur dylika relationer upprätt
hållits har skiftat över tiden. I vår moderna tid garanteras detta av en rad institu
tioner som vidmakthåller omfattande regelverk för den komplexa merkantila 
verksamheten. På 1100-talet var situationen en helt annan. Det tidigmedeltida 
samhället i Skandinavien saknade etablerade institutioner som kunde garantera 
dess fortbestånd. Politisk makt exempelvis upprätthölls genom sociala nätverk
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och en grundförutsättning för att utöva makt var därför att framgångsrikt kunna 
knyta personliga allianser vilka utgjorde det sociala kitt som höll samman nätver
ken (Hermanson 2000).

I denna sociala väv av allianser var överföring av materiell rikedom av primär 
betydelse. Genom gåvor och gengåvor etablerades relationer mellan individer; vil
ket var incitamentet till ett ständigt flöde av rikedom - mellan människor, mellan 
geografiska regioner, mellan skilda sociala och kulturella sammanhang i det ti
digmedeltida samhället. Detta var den så kallade gåvoekonomins logik, beskriven 
bland annat av Georges Duby (Duby 1981:55ff). Ritualer av olika slag omgav gå- 
vogivandet och befäste den nära relationen mellan givare och mottagare.

Samma sorts nära och personliga relationer präglade även handeln under detta 
skede. Denna verksamhet uppfattades under tidig medeltid på annat sätt än under 
modernare epoker. Den var ett komplicerat, ”farligt” företag som måste hanteras 
efter bestämda spelregler (Gustin 2004:241f). Handel fick bedrivas på särskilda 
platser, som kunde kontrolleras och skyddas av kungar eller andra makthavare. 
Hit färdades köpmännen och bytte varor med varandra under personligt direkta 
och ritualiserade former. På dessa platser åtnjöt de beskydd av den lokale fursten, 
till vilken de stod i ett nära personligt vänskapsförhållande. Framgångskonceptet 
i den tidiga medeltidens handel låg sålunda inte främst i tillgång till ekonomiska 
resurser utan mera i förmågan att kunna knyta personliga band till övriga aktö
rer i den merkantila verksamheten.

Särskilt skickliga i detta sammanhang har uppenbarligen invånarna på ön 
Gotland varit. De gotländska bondeköpmännen eller farmannabönderna kunde 
givetvis utnyttja fördelen av öns strategiska läge på den viktiga segelleden mitt i 
Östersjön. En än viktigare faktor har förmodligen den speciella samhällsstruktu
ren på Gotland utgjort. En socialt homogen menighet på ön av starka, jämbördi
ga gårdar har av allt att döma kunnat fungera som ett effektivt ”handelsgille”, i 
vilket bondeköpmännen kunnat ge varandra skydd och gemenskap på handelsfär
derna och i vilket de samtidigt kunnat utforma en gemensam strategi för knytan
det av handelskontakter.

Personliga band och direkta ritualiserade överenskommelser mellan aktörerna 
har således präglat 1100-talets köpmannakultur i Östersjöområdet. Det är mot 
bakgrund av en dylik kultur vi skall betrakta den genomgripande merkantila för
ändring som äger rum under detta århundrade. Vi har kunnat se hur nya varuslag 
börjar produceras och distribueras för en större marknad, hur nya handelsleder 
etableras och hur nya handelsplatser växer fram. Vi får därmed inte förledas att 
tro att detta automatiskt skapar nya sociala relationer mellan människor, relatio
ner av mera opersonlig, ekonomiskt kontraktsmässig natur som kännetecknar
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modern marknadshandel. Det är detta felslut som Peter Carelli gör i sin avhand
ling om 1100-talets Danmark där han vill se uppkomsten av en ny ”kapitalistisk 
anda” som ett resultat av den merkantila förändringen under detta skede (Carelli 
2001).

På strandvallarna längs Öresunds kuster och på andra ställen i Sydskandina- 
vien växer platser fram under 1100-talet, där man organiserar handel och produk
tion på nya sätt. Men i skapandet av dessa platser har det inte endast varit frågan 
om ekonomisk organisation, det har även varit nödvändigt att tillföra dessa plat
ser andra kvalitéer som handlat om beskydd, trygghet och tillit - alltså fungeran
de sociala relationer som varit nödvändiga för dessa platsers fortbestånd. I detta 
sammanhang, menar jag, har man agerat i en kulturell tradition som varit för
härskande sedan århundraden tillbaka. Det är detta som gör skedet från 1100-ta- 
lets mitt fram till 1300-talets början så speciellt och svårfångat. Samtidigt som en 
ny dynamisk utveckling börjar omforma samhället på ett ekonomiskt plan möter 
man till en början denna utveckling med en social strategi som i många avseenden 
har sina rötter i ett vikingatida skede.

Det är mot denna allmänna historiska bakgrund som vi måste betrakta ler- 
bottnarna. Jag menar vidare att dessa anläggningar skall uppfattas som materiel
la uttryck för främst sociala funktioner, inte ekonomiska. Det konkreta samman
hang som jag vill knyta lerbottnarna till handlar ytterst om besittningstagande av 
mark och utdelande av rättigheter. Dessa två handlingar måste enligt min mening 
ha varit centrala i skapandet av de nya platserna på de tidigare obebodda strand
vallarna. Här skulle nu stora mängder människor samlas för att under en begrän
sad del av året fungera tillsammans i samband med handeln och det omfattande 
fisket. Utan en överordnad politisk instans, som garanterade de medverkandes 
rättigheter i denna komplicerade verksamhet, har dessa nya platser, lika lite som 
någon tidigare handelsplats, knappast kunnat existera som sociala enheter. Den
na instans har i vårt aktuella sammanhang varit den danska kungamakten som 
från och med 1100-talets mitt befann sig i en dynamisk utveckling under Valde
mar den stores och hans efterföljares regeringstid. Ännu under detta århundrade 
har denna makt förmodligen mest framgångsrikt utövats till sjöss även om kung
arna nu även börjar få nya redskap för en maktutövning till lands. I kraft av en 
överlägsen skeppsteknologi har kungen och hans följe snabbt och effektivt kunnat 
etablera sin närvaro vid Sydskandinaviens många kuststräckor.

Hur kan det rent konkret ha gått till när de som drev handel och fiske fick till- 
låtelse av den danska kungamakten att ta den nya platsen i besittning? 1000- och 
1100-talet är en tid av begynnande skriftlighet i de skandinaviska samhällena 
men med tanke på hur få de skrivna källorna från detta skede är förefaller det inte
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sannolikt att skriftliga dokument använts vid överenskommelser av nämnt slag i 
någon större utsträckning.

Hur man kunde förfara vid en överlåtelse av egendom under ett förskriftligt 
skede i det tidigmedeltida England har på ett klargörande sätt beskrivits av den 
engelske historikern Michael Clanchy. Givaren bekräftade muntligen transaktio
nen i närvaro av flera vittnen men samtidigt befäste denne överlåtelsen ytterligare 
genom överlämnandet av ett symboliskt föremål som kunde vara en kniv eller en 
torva jord vid överlämnande av markegendom (Clanchy 1993:254). Dessa sym- 
boliskt-rituella handlingar ersätts sedermera av skrivna dokument men som Clan
chy kan visa försvinner inte de symboliska föremålen omedelbart. I själva verket 
blir dokumentet i sig till en början ett symboliskt föremål av samma dignitet som 
kniven eller torvan (Clanchy 1993:256f).

Mitt tolkningsforslag är således att lerbottnarna skall betraktas i ett dylikt 
symboliskt överlåtelsesammanhang. Den rådande handelskulturen i den tid då 
dessa anläggningar först uppträder har endast i liten utsträckning byggt på skrift 
och transaktioner, överenskommelse och överlåtelser har här säkerligen genom
förts och bekräftats genom olika symboliskt-materiella handlingar av det slag 
som ovan beskrivits och som dessutom har förutsatt att alla de inblandade aktö
rerna personligen var närvarande. I enlighet med den tolkning, som jag gjorde re
dan 1988, menar jag att lerbottnen utgjort det symboliskt-materiella uttrycket för 
en överlåtelse, en gåva av ett stycke mark från kungen personligen till den som be
sökte handelsplatsen. Gåvan innefattade även rättigheter att fritt bedriva handel 
och annan verksamhet där samt åtnjutande av kungens personliga beskydd.

Denna sedvänja har, som vi tidigare kunnat konstatera, varit levande fram i 
1200-talet men samtidigt kan vi då börja skönja tecken på förändring. Den ex
panderande verksamheten på de nya handelsplatserna har som resultaten från kv. 
Liljan visar framtvingat en rumslig reglering av marken. Skriftligheten börjar nu 
att i allt högre grad genomsyra det medeltida samhället. De tidigaste i skrift ned
tecknade handelsprivilegierna, som berör marknaderna vid Skånes kuster, upp
träder under första hälften av 1200-talet. Den danske kungen ger i dessa privile
gier borgare i olika städer rätt att besöka och fritt bedriva handel på dessa mark
nader. Dylika dokument är dock ännu under 1200-talet jämförelsevis få.

Det är ett nytt system för att bedriva handel som håller på att ta form under 
1200-talet (Nedkvitne 1995:170f). Köpmännen börjar nu att i allt mindre ut
sträckning sammanträffa med varandra på stora marknadsplatser. Den egna sta
den blir i fortsättningen den primära basen för verksamheten varifrån man dri
ver handel med andra städer. Den direkta, personliga kontakten köpmännen
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emellan är sålunda inte längre nödvändig utan handeln kan skötas genom agenter 
och ombud. Därför blir det i fortsättningen inte lika viktigt att staden är belägen 
utmed de stora segellederna. Istället är det av betydelse att staden finns i nära kon
takt med ett rikt omland där den förra kan fungera som utskeppningshamn för 
det senates råvaror. Detta förhållande illustreras väl vid en jämförelse mellan 
Malmös respektive Skanörs fortsatta utveckling under medeltiden. Skanör funge
rar under 1100- och 1200-talet som en av de stora handelsplatserna i norra Euro
pa vilket den i mycket är i kraft av sitt strategiska läge vid Skånes sydvästhörn i 
skärningspunkten mellan två viktiga segelleder. Efter 1300 förlorar Skanör den
na dominerande ställning i Östersjöhandeln och blir under senmedeltiden en av 
många fiskemarknadsplatser utmed Öresund. Malmö genomgår, efter att ha varit 
en liten ort under 1200-talet, en stark urban utveckling efter 1300 och kan ge
nom sin närhet till det rika agrara omlandet i södra Skåne under senmedeltiden 
utvecklas till en av de stora städerna i Sydskandinavien.

Tiden omkring 1300 är uppenbarligen ett kritiskt förändringsskede och som 
vi har kunnat se är det också då lerbottnarna försvinner. Med den tolkning jag 
här har gett dessa anläggningar representerar de en gammal handelskultur, som 
nu går i graven. Ett nytt sätt att bedriva handel tar form och relationerna mellan 
köpare och säljare, mellan köpmän och politisk överhet får nu upprätthållas med 
andra förtroendeskapande åtgärder än tidigare. Som den norske historikern Arn- 
ved Nedkvitne framhållit var denna nya handelskultur otänkbar utan skriftlig
het, det vill säga utan möjligheten att befästa transaktioner och överenskommel
ser av olika slag genom skrivna dokument (Nedkvitne 1995:175). Nya, skickliga 
aktörer i detta sammanhang var köpmännen i de nordtyska hansastäderna. Det 
tidigare så mäktiga Gotland, vars bondeköpmän bedrev en handel utifrån andra 
grundförutsättningar än skriftligheten, förlorar sin framträdande position efter 
1300 och ön marginaliseras alltmer i östersjöhandeln under senmedeltiden.

DET TIDIGMEDELTIDA 
SAMHÄLLETS RATIONALITET

Den tolkning av lerbottnarna, som jag presenterade 1988, har jag här försökt ut
veckla genom att teckna en tydligare bild av de historiska sammanhangen under 
den tid som dessa anläggningar tillkommit. Med en sådan tolkning blir också 
bilden av det äldsta Malmö betydligt mera komplicerad. ”Lerbottenskedet”, pe
rioden från 1100-talets senare del till ca 1300, kan inte definieras som endast ett
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förstadium till den utvecklade rådsstaden. Denna tid måste istället definieras uti
från sina speciella historiska förutsättningar, som ett förändringsskede då gamla 
kulturella mönster bryts mot nya.

När jag tidigare i denna text diskuterade och kritiserade andra forskares tolk
ningar av lerbottnarna, framhöll jag särskilt en oförmåga hos dessa att kunna för
klara den grundläggande egenskapen hos anläggningen, nämligen materialet lera. 
Har jag då själv förmått att ge en trovärdig förklaring av lerbottenfenomenet i 
detta avseende? Jag har inte försökt att ge mig in i ytterligare diskussioner kring 
fyndomständigheter och liknande utan istället inriktat mig på att analysera ett 
allmänt historiskt, kulturellt och mentalt sammanhang kring dessa anläggningar. 
Min utgångspunkt har varit att vi inte kan spåra rationaliteten bakom lerbottnar
na utan att rätt förstå detta speciella sammanhang. Endast i det perspektivet blir 
handlingen att flytta lera ut till stränderna vid Öresund fullt begriplig. Först som 
en del av den tidiga medeltidens kommunikativa symbolspråk blir lerbottnen ra
tionell.

I ett föregående stycke uttryckte jag en viss skepticism över möjligheterna att 
genom nya arkeologiska undersökningar komma vidare i tolkningen av lerbott
narna. Helt utan möjligheter är vi kanske trots allt inte. Avslutningsvis skall jag 
kort försöka följa ett nytt arkeologiskt spår i den vidare diskussionen kring an
läggningarna.

Tidigare satte man lerbottnar i samband uteslutande med kustbundna han
delsplatser eller fiskelägen. Under senare år har emellertid gjorts fynd av lerbott
nar även gjorts i rent agrara miljöer. Det handlar om en handfull fyndplatser och 
kännetecknande för dessa är att man endast påträffat en enskild eller några få an
läggningar på respektive plats. En av undersökningarna gjordes i Tuna by på Ven 
1989 (Löfgren 1994). Här hittades sammanlagt sex lerbottnar spridda över en 
3000 m2 stor yta, vilka alla tillhörde byns äldsta skede. Tre av dessa var belägna 
på ytor som i ett senare skede skulle framträda som reglerade tomter, avgränsade 
av tomtdiken. En lerbotten återfanns således på varje tomt. De övriga lerbottnar
na låg inom en och samma tomtyta, som visade sig vara den äldsta i byn.

Hur kan man tolka en sådan lerbottensituation som så påtagligt avviker från 
det vi har kunnat se i kvarteret Liljan och andra kustorter i Skåne? Inga fynd mer 
än en vävtyngd i bränd lera hittades i anslutning till lerbottnarna i Tuna by. Jag 
menar dock att den rumsliga relationen mellan lerbottnar och tomter ger utrym
me för en argumentation liknande den jag ovan fört. Lerbottnen kan då uppfattas 
som ett symboliskt-materiellt uttryck för det första besittningstagandet av mar
ken medan den av rännor omgärdade tomten representerar en senare, mera eko
nomisk avgränsning av området. Att det är så få lerbottnar på tomterna skulle då
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kunna förklaras med att det endast varit frågan om en eller några få personer som 
ursprungligen hävdat ratten till tomtmarken. Även om detta givetvis är ett ganska 
spekulativt resonemang vill jag ändå påstå att iakttagelserna från Tuna by öppnar 
möjligheter för en vidare tolkning av ett av de mera fascinerande arkeologiska fe
nomenen från tidig medeltid i Sydskandinavien.
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STADENS STYRELSE HAR ALLTID HAFT HÖGA AMBITIONER



FRÅN SILLAMARKNAD 
TILL GARNISONSTAD

ANDERS REISNERT

H
ur upplever människan vidden av stora förändringar i samhället i sin 
egen samtid? Svaret på frågan är långt ifrån entydigt. Vissa förändring
ar är i grunden så starka att ingen tvekar om deras framtida betydelse. 
Krig och naturkatastrofer tillhör onekligen denna kategori. Andra för
ändringar är mer subtila och dess verkningar slår ut med full kraft först långt se

nare, sedan kanske den ursprungliga händelsen fallit i glömska. Nyligen har en 
fredlig men ändå omfattande förvandling ägt rum i Malmö, fullt avläsbar för sta
dens invånare. Den gamla, tungt industrialiserade, staden gick i graven och en 
process som kan liknas vid ett sorgearbete tog sin början. Snart skulle ett nytt 
Malmö se dagens ljus. Ett Malmö som är inriktat mot kommunikation, utbild
ning och information har börjat finna sin form.

1900-talet har nyligen ersatts med 2000-talet och staden sjuder av liv och alla 
de förhoppningar som ett nyfött sekel för med sig. Den fasta förbindelsen med 
Danmark är ett av de stora projekt som förknippas med det nya årtusendet och 
som redan har förändrat förutsättningarna för Malmöbons liv. På det område där 
Kockums för mindre än tjugo år sedan byggde väldiga oceangående fartyg lägger 
idag Malmö högskola grunden för ett nytt kunskapssamhälle. Fler människor ar
betar här än under Kockums glansdagar. Här reser sig också ett helt nytt stads- 
område och inte minst det omdiskuterade byggnadsverket ”Turning Torso”, det 
senare skapat på den internationellt berömde spanske arkitekten Santiago Cala- 
travas ritbord. Ett annat stort projekt har nyligen påbörjats, Citytunneln, vars på
verkan på en hel region fortfarande debatteras.
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Så har det varit i Malmö sedan medeltiden, invånarna har mött framgångar med 
tillit men också haft kraft att genomföra förändringar när staden seglat i mot
vind. Ibland har situationen varit hopplöst svår att bemästra men till slut har mot
gång bytts i framgång.

Genom att staden under större delen av sin existens varit internationell till sin 
karaktär har den också varit beroende av Europas och världens konjunkturläge. 
Nedan skall vi se hur denna process började och följa den så länge den är relevant 
för förståelsen av undersökningsresultaten i kvarteret Liljan, fram till dess att 
Malmöborna bytte nationalitet och svensk lag började gälla i staden.

EN HISTORISK BAKGRUND
Malmös kända historia tar sin början under Danmarks storhetstid. Namnet skrevs 
ned i en bevarad handling omkring 1170 då Valdemar, med tillnamnet ”den Store” 
regerar riket. En anteckning i ”Necrologium Lundense” berättar att ärkebiskop 
Eskil har donerat jord för inrättandet av ett prebende för subdiakonen Benedictus. 
Det är dock inte staden Malmö som nämns utan en by som legat en bit upp i land, 
troligen i närheten av nuvarande Pildammarna (Bager 1971:255ff).

Där Rörsjöstadens och Hästhagens stora hus reser sig i dag fanns under med
eltiden öppna sjöar, de så kallade Rörsjöarna. De kom att accentuera stadens to
pografiska gestaltning. Staden grundades någon gång mellan 1250 och 1275 på 
en revel av sand belägen mellan havet och Rörsjöarna (fig. 8). Man kan undra 
över varför denna plats valdes. Andra alternativ i närområdet borde ha varit lika 
attraktiva. Möjligen har den lätt avgränsbara reveln varit den viktigaste faktorn. 
För en samtida åskådare har det inte varit några problem att se var reveln och där
med staden började och landsbygden slutade. Eftersom olika delar av Skånelagen 
gällde i staden respektive landsbygden var detta av största vikt (jfr Larsson, ovan). 
Att det kommande stadsområdet kunde betraktas som en ö underlättade avgräns- 
ningen av stadsområdet.

Vi vet inte vem som tog initiativet till grundandet av staden Malmö men vid 
1200-talets mitt fanns tre olika alternativ. Det första var att staden grundats av 
kungamakten, det andra att ärkebiskopen i Lund skulle tagit initiativet och det 
tredje alternativet är att en förmögen storman fått privilegier att bygga en stad på 
denna plats. Det förefaller i skrivande stund vara rimligast att staden anlagts av 
kungen utifrån intressen i den växande Skånemarknaden. Kungen hade, genom 
regalet (Angiert, ovan) strandrätten till själva marknadsområdet, tillsatte fogdar,
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[Figur 8] Rekonstruktion av den ursprungliga topografin i förhållande

TILL DEN MODERNA STADSPLANEN. EFTER ROSBORN 1984.

författade lagar och uppbar skatten. Dock kan inte de båda andra alternativen 
ännu helt uteslutas.

1200-talets Malmö var inte mycket till stad. En romansk tegelkyrka, ett gatu
nät, små tomter med enkla, nästan hyddliknande hus var allt. Man får förmoda 
att den lilla staden, åtminstone under hösten, stank av sillrens, en föga aptitretan- 
de doft. Redan i slutet av 1200-talet började ett spirande borgerskap investera i 
större korsvirkes- och tegelhus. Malmö visade sig vara en livskraftig stad och in
vånarna vågade investera i bättre byggnader som lämpade sig för handel och hant
verk. Den första, Klondyke-liknande, perioden var över, den som till stora delar 
präglats av Skånemarknadens årliga ekonomiska urladdning under sensommaren 
och den tidiga hösten.



MED- OCH MOTGANGAR UNDER 1300-TALET

Under nästa period, som tog sin början kring 1300, formades den egentliga sta
den med en politisk och praktisk infrastruktur som vilade på hantverksprodukter 
och handel av långsiktig karaktär. Stapelvaror från främmande länder lagrades i 
staden och handeln med landsbygden ökade. Skånemarknaden var fortfarande 
omfattande men blev allt mer ”grädde på moset” i en stabilare ekonomi.

Stadens styrdes av tolv rådmän och två borgmästare efter tysk förebild. I bör
jan av 1300-talet var ekonomin i stadig tillväxt och stadens invånare manifeste
rade sina framgångar i ett prestigebygge av rang. Grunderna till Danmarks då 
största stadskyrka lades ut och den skulle sedermera helgas år S:t Petrus och S:t 
Paulus. Förebilden var den nyligen färdigställda Maria-kyrkan i Lübeck. Likhe
terna med förebilden är så stora att man får förmoda att samma byggmästare, el
ler i varje fall murare, från Lübeck varit i farten även i Malmö. S:t Petri skulle ta 
närmare hundra år att färdigställa eftersom bygget mötte en rad motgångar, men 
de första åren gick arbetet snabbt framåt. Att ett kyrkligt byggeri blev den första 
samlande kraften var typiskt för tiden. En stor modern kyrka visade omgivning
en att staden hade ekonomisk framgång, att dess invånare var religiösa och höll 
Gud i ära. Det var signaler som påverkade affärsverksamhet och köpenskap i en 
gynnsam riktning.

1300-talet var en tid full av motsatser, utveckling och framgång växlade med 
krig och farsoter men det var också då som staden fick kungliga privilegier och en 
för tiden modern administration. Längs den långa Adelgatan anlades ett torg längs 
vars norra sida Rådhus och höga uthyresbodar i tegel reste sig. På denna sida av 
torggatan låg också tingsplatsen. Arkeologiska undersökningar visar att Malmö
borna hade en materiell standard av samma klass som övriga städer inom det han- 
seatiska influensområdet. Malmös tomter började bli tätt bebyggda med olika hus 
för skilda ändamål. De praktfulla tegelhusen som tillsammans med korsvirkeshu
sen kantade gatorna gav staden en kontinental karaktär. I bodar, tavernor, på tor
get och i rådsstugan hördes danska och tyska talas lika ofta. Men 1300-talet var 
även en period med stora motgångar. Krigen avlöste varandra och Skåne blev för
pantat först till Holsteinska herrar och senare till den svenske kungen Magnus Er
iksson. En av Europas största katastrofer någonsin ägde rum vid århundradets 
mitt när den stora döden härjade Skandinavien i form av pesten. År 1360 återtogs 
Malmö av den danske kungen Valdemar med tillnamnet Atterdag, för att åter för
loras till hanseaterna 1369. Under de kommande femton åren skulle främmande 
krigare vandra på stadens gator och i soldaternas spår följde sjukdomar.

Under andra halvan av 1300-talet var Skåne slagfält i kampen mellan Albrekt 
av Mecklenburg och Valdemar Atterdag samt senare drottning Margareta. Lugnet
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återställdes först i slutet av århundradet och 1397 kröntes Erik av Pommern till 
kung över Norden. En period av relativt stor stabilitet följde på de oroliga åren 
och då fred är bättre för handel än krig utvecklades Malmö i en gynnsam riktning 
under dessa år.

SENMEDELTIDA BLOMSTRING

År 1406 gav påve Innocentius VII Malmö tillstånd att inrätta en Latinskola vil
ken uppfördes på hörnet av Djäknegatan och Själbodgatan. Från början av 1400- 
talet är också ett antal statuter för olika hantverksskrån kända. Dessa statuter 
fördes kontinuerligt in i stadens tankebok, ”Registrum ville Malmøghe”. Den 
började skrivas ned 1421 men kan ha haft en äldre, nu förlorad förlaga. Vi vet 
därför inte med säkerhet när skråsystemet uppträder i Malmö

År 1434 började Myntergården i Malmö byggas och det omfattande arbetet 
med Malmö stadsmur hade påbörjats några år tidigare. Krigen avlöste varandra 
och de privilegier och rättigheter att befästa staden som Erik av Pommern gett 
nyttjades fullt ut. Malmö var ända fram till slutet av 1600-talet Skånes starkaste 
fästning. Dessa offentliga byggnadsverk följdes av en utbyggnad av stadens kloster 
(se Kling, nedan). Parallellt med denna ivriga offentliga byggnadsverksamhet upp
fördes också en rad privata stenhus.

Erik av Pommern gav stadens borgmästare privilegiet att bära guld och förgyllt 
och staden fick dessutom tillstånd att föra gripen i sin vapensköld (se bokens bak
sida). Betydelsen av dessa privilegier kan inte underskattas. Med hjälp av det pam
piga vapenmärket och representativt utstyrda borgmästare var det lättare att vid 
förhandlingar konkurrera med andra danska städer om handelsvilkor och rättig
heter på utländska marknader. Volymerna i handeln med de hanseatiska städerna 
tycks öka i början av århundradet. Förutom dessa privilegier fick Malmö även de 
så kallade donationsjordarna av unionskungen Erik. Donationsjordarna gav möj
lighet att bedriva ett omfattande lantbruk vilket gjorde stadens invånare mindre 
beroende av att köpa jordbruksprodukter från den omgivande landsbygden.

Elärmed skapades ett underlag för ett välstånd som förde fram Malmö till en 
ledande position bland de skandinaviska städerna vid medeltidens slut. Stadens 
internationella handel började inriktas på de viktiga atlantiska marknaderna i 
Nederländerna och Flandern även om de nordtyska hansestäderna fortfarande 
var betydelsefulla handelspartners.

BORGERSKAPETS GYLLENE TID

I början av 1500-talet stod Danmark inför genomgripande inrikespolitiska föränd
ringar i skuggan av den långsamt sönderfallande Kalmarunionen. En ekonomisk
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maktförskjutning ägde rum där den tidigare helt dominerande adeln fick stå till
baka för ett expansivt borgerskap i städerna. I det då rådande politiska klimatet 
framstod Malmös ställning som mycket gynnsam och utgjorde en god grogrund 
för ett växande och allt rikare borgerskap. Det kom att utgöra en stark maktfak
tor i det danska samhället. De kan närmast liknas vid patricier med långtgående 
politiska ambitioner och stora ekonomiska resurser till sitt förfogande (Thomas- 
son, nedan). Från denna tid finns ett antal stora tegelpalats bevarade i Malmö.

År 1526 infördes reformationen i Malmö, vilket var ca 10 år tidigare än Dan
mark i övrigt. Samma år ändrades också länsindelningen i denna del av Skåne och 
Malmöhus län skapades med delar av det nuvarande slottet som centrum.

Den positiva utvecklingen för Malmös del började dock långsamt brytas efter 
grevefejden 1534-1536. Malmö var inte längre en gynnad stad i centralmaktens 
ögon. Tvärtom. Länsborgen Malmöhus byggdes ut till en av norra Europas star
kaste och modernaste fästningar. Det största kanontornet anlades så att staden 
kunde beskjutas direkt.

Malmös situation blev inte heller bättre av att Köpenhamns roll som huvud
stad i Danmark blev allt tydligare. Efter 1536 upphörde borgerskapet att bygga de 
stora tegelpalatsen. Istället uppfördes stora handelsgårdar i korsvirkesteknik. Vis
sa försök gjordes att åter gripa initiativet från Malmöbornas sida. Ett nytt torg, 
Stortorget, ett av de största i Skandinavien, lades ut 1546 då också ett väl tilltaget 
rådhus stod klart. I slutet av århundradet kompletterades Stortorget med Lilla 
Torg men även om vissa ekonomiska framgångar kunde noteras uteblev den rikti
ga högkonjunkturen. Istället kom stadsborna allt mer att idka storskaligt lant
bruk på de donationsjordar som Erik av Pommern skänkt staden 1421. Denna 
tredje period av Malmös historia kan karakteriseras som en blandform mellan 
handel, hantverk och lantbruk. De stora köpmannagårdarna påminde alltmer om 
landsbygdens fyrlängade Skånegårdar.

DET DYSTRA 1600-TALET

Under 1600-talets första hälft fortsatte tillbakagången. Christian IV fortsatte den 
tidigare påbörjade satsning på Köpenhamn. Krig mot Sverige och ett misslyckat 
deltagande i 30-åriga kriget förbättrade inte Malmös ekonomiska situation. För 
den hårt prövade stadsbefolkningen innebar två epidemier i början av århundra
det ytterligare lidande. År 1643 utbröt åter krig med Sverige och året därpå beläg
rade Gustav Horns trupper staden. Under de följande åren förstärktes befästning
arna kring staden då nya svenska anfall befarades.

De nyrenoverade befästningarna var dock till liten hjälp när svenska trupper 
åter visade sig utanför staden. Denna gång hade Karl X Gustafs trupper kommit
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till Själland och Skåne via Jylland efter att ha genomfört det omöjliga. De hade tå
gat på isen över Bälten och attackerat själva hjärtat i det danska riket. Vid de följan
de kapitulationsförhandlingarna i Roskilde tvingades Danmark att avträda bland 
annat Skåne, Blekinge och Halland. Den 16 april samma år tvingades Malmös 
borgare att svära sin trohetsed till Karl X Gustaf inför en tom tronstol i Knutsalen 
på rådhuset. Därmed hade Malmöborna formellt bytt nationstillhörighet.

Staden gick nu in i en ny fas då Malmö blev garnisonsstad i det växande svens
ka riket. Ibland fanns det lika många soldater i staden som stadsbor. Malmöbor
na försörjde sig genom att ”serva” militären. Tillverkning av utrustning, exempel
vis lädervaror blev vanliga hantverk. Reparationer av material såsom vagnar och 
lavetter till kanoner blev vanlig sysselsättning för vagnmakare, hjulmakare och 
timmermän. Bagare och bryggare hade fullt upp med att framställa livsmedel och 
öl till trupperna (Reisnert 1999a; 1999b).

SKÅN E M ARK N ADEN OCH MALMÖ

Skånemarknaden var samlingsnamnet på den stora höstmarknad som ägde rum 
på flera platser i samband med sillfiskesäsongen. På undersökningen i kv. Liljan 
påträffades spår efter denna. Lerbottnar och stolphål har dels kunnat dateras till 
tiden innan Malmö blev stad, före 1250, och dels till perioden kring stadens till
blivelse (Larsson & Balic, nedan). Eftersom Skånemarknaden haften utomordent
ligt stor betydelse för staden görs i det följande en presentation av densamma.

Med Skånemarknaden menas i allmänhet den omfattande handel med främst 
sill som ägde rum vid Skanör och Falsterbo under medeltiden. Troligen har Skå
nemarknaden sitt ursprung i detta område men spred sig till flera olika platser i 
Skåne och på Själland och kom under 1200-talet att omfatta ett antal olika plat
ser (fig. 6). Utöver reguljära marknadsorter fanns också ett antal så kallade ”vil
da fiskeläger” där ett mindre reglerat fiske ägde rum, till förtret för centralmak
ten. I Skåne är Ven, Skåre, Kåseberga, Abbekås, Hörte och Barsebäck kända men 
det fanns även fiskeplatser i Blekinge, Lolland, Själland, Falster, Mön och Born
holm (Ersgård 1988:177ff; Jahnke 2000:173f). Det var alltså en vittförgrenad 
verksamhet i Östersjö- och Öresundsområdet som satte stark prägel på männis
korna i området under medeltiden.

Förutsättningarna var den stora tillgången på sill i Öresund och Östersjön 
samt efterfrågan på saltad sill på kontinenten. Sillen ”gick till” från augusti till 
slutet av oktober och detta var också den tid då marknaden ägde rum, även om 
det fanns lokala variationer.
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Att sillen var så åtråvärd berodde delvis på att Europas kristna befolkning till 
övervägande delen var katoliker vid denna tid. De tätt återkommande fastedagar
na, då kött från fyrfota djur undveks, var viktiga. Fastan var ett enkelt sätt för 
vanliga människor att visa sin fromhet. Den skånska sillen passade här som hand 
i handske. Den fanns att tillgå i stora mängder, den gick att konservera med hjälp 
av salt och den var vid distributionen förpackad i lätthanterliga tunnor.

TRE KUNSKAPSKÄLLOR TILL 
MALMÖS ROLL PÅ S KÅN E M ARK N ADEN

MODBOGEN

Enligt Valdemar Atterdags privilegiebrev för Malmö, 1360, skulle höstmarkna
den i staden äga rum mellan Jungfru Marie himmelsfärdsdag den 15 augusti och 
Mikaelidagen den 29 september (MSU:11). Höstmarknaden är i detta fall syno
nymt med Skånemarknaden. Detta var ett evenemang av internationell karaktär 
och stora mängder människor samlades på marknadsområdena. För att skapa 
ordning och se till att danska kronan fick så stor vinst som möjligt av handeln 
skapades en lagsamling kallad ”Modbogen”. Sådana lagsamlingar är kända för 
flera större marknadsorter som Skanör och Falsterbo, Landskrona, Dragør och 
Malmö. De tycks alla bygga på en ursprunglig förlaga som sedan anpassats för de 
lokala förhållandena. Modböckerna var i allmänhet tvåspråkiga och fanns både 
på danska och plattyska.

För Malmös del är Modbogen i sin helhet känd från en 1400-talsversion (Sch- 
lyter 1859:485ff). Den har uppenbarligen fått sin slutgiltiga utformning omkring 
1440 men är till sin huvuddel betydligt äldre (Tomner 1971:217ff). Exempelvis 
finns textstycken från stadens äldsta bevarade privilegiebrev från 1353 med. Om 
det är lagen eller privilegiebrevet som är äldst vet vi inte. Att lagsamlingen verkli
gen användes vet vi från ett kungligt brev daterat 1446 då en ”fiskelägesrätt” om
nämns efter vilken det dömdes i fogdeboden (MSU:33f). Fogdeboden, ibland även 
kallad tullboden (Tomner 1971:203), var vid denna tid lokaliserad intill den med
eltida Strandporten (Rosborn 1984:22, jfr figur 9).

Modbogen kan delas upp i flera olika delar. En reglerar själva fisket. Här 
nämns att styrmannen i varje båtlag måste, vid 40 marks vite, hämta ett ”tecken” 
hos fogden innan han får påbörja fisket under marknadssäsongen. Tecknet är tro
ligen identiskt med de blymärken som påträffats i stora mängder i samband med 
undersökningarna i borgen i Skanör (Rydbeck 1935:117ff).
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Skada på grannens nät kunde, om den var avsiktlig, rendera förövaren dödsstraff. 
Att våldshandlingar kunde förekomma fiskare emellan vittnar också förbudet 
mot att ta med andra vapen än yxa i båten. Efter ett visst datum var det också 
förbjudet att sätta bottengarn, nät som nådde ända till bottnen och förhindrade 
sillen att nå bakomvarande nät. Troligen togs huvuddelen av sillen med trålnät, så 
kallad vraksill (Jahnke 2000:178ff). Näten formades till en stor korg som drogs 
efter båten och när trålen var fylld drogs den in och lyftes ombord.

Det var förbjudet för både fiskare och köpmän att salta sillen ombord på båtar
na. Om så skedde minskades ju möjligheterna för statsmakten att kräva in skatt. 
Fiskeskutan fick heller inte ha följebåt på släp. Varför detta förbud fanns är oklart.

Själva transporterna på stranden reglerades också. Vagnmännen fick exempelvis 
inte ta sig fram till pråmarna förrän dessa stod stilla. Uppenbarligen ville man för
hindra eller åtminstone mildra det kaos som annars lätt uppstod i strandlinjen.

En begränsning av de mindre entreprenörernas möjligheter var att förbjuda 
vagnar som tog mindre än 30 valars last (Tomner 1971:218). En val (o/) var 80 
sill. En tunna höstsill rymde ungefär 24 val (Aakjær 1936:208, 238). Vid överträ
delse skulle vagnen brännas eller den skyldige böta 3 mark till staden. Liknande 
bestämmelser gällde även de som fiskade. Båtarna skulle vara över en viss storlek 
och man fick inte bege sig ut till sjöss utan fiskeredskap.

Avfallet från sillhanteringen, ”grumet”, fick naturligtvis inte deponeras på sta
dens gator, men fick heller inte kastas på stranden utan skulle köras utanför sta
den eller dumpas på djupt vatten. Klausulen är intressant mot bakgrund av att 
Carsten Jahnke hävdar att ”grumet” var regale och att kungens folk använde de 
feta avfallsprodukterna för att framställa lampolja (Jahnke 2000:221). Men be
stämmelsen antyder också, tillsammans med andra förbud om belamring av sta
dens gator, att sillen, åtminstone under senmedeltid, saltades och hanterades inne 
bland bebyggelsen.

På förstranden fick man inte heller uppföra byggnader eller resa pålar för häng
ande av nät utan att betala en avgift till stadens råd.

Ordningsfrågor är också väl belysta i Malmös ”Modbog”. För att förhindra 
bråk var möjligheten att bära vapen reglerad liksom det var strängt förbjudet att 
ställa till tumult, bråk och oväsen liksom att dobbla (jfr Balic, nedan).

En annan del av lagsamlingen reglerade själva handeln och många av dess sta
tuter återkommer i stadens olika privilegiebrev och gällde alltså även utanför 
höstmarknadstiden. Handeln med hästar, kreatur, textilier, vapen, verktyg skulle 
ske med vittne annars kunde köpet förklaras ogiltigt. Att handla utanför stads
portarna var givetvis förbjudet. Användandet av falska vikter var belagt med
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dödsstraff. Handel med öl och vin var noggrant reglerad och uppenbarligen en 
angelägenhet för staden. Borgmästare och rådmän hade alla rättigheterna till 
handel med öl och vin och ville andra skänka ut starka drycker skulle man ha till
stånd och betala en avgift till kronan. Detta gällde endast importerade varor, in
hemskt öl fick säljas fritt.

Utskeppningen av den färdigsaltade sillen fick endast ske dagtid och via de loka
la pråmarna, annars löpte man risk att få lasten konfiskerad. Troligen har någon 
form av kontroll av pråmmännen funnits så att den utförda sillen kunde förtullas.

PUNDTULLBÖCKERN A FRÅN LÜBECK

En annan källa som framförallt visar Lübecks speciella särställning på Skåne- 
marknaden i Malmö är de så kallade ”Pundtullböckerna” i Lübecks stadsarkiv. 
Bakgrunden till dessa handlingar är att väpnare och fogdar i drottning Margare
tas tjänst bedrev ett inofficiellt men mycket lukrativt kaparkrig mot hanseaternas 
handelsskepp. Lör att neutralisera hotet seglade de hanseatiska skeppen i konvojer, 
eskorterade av tungt beväpnade så kallade fredskoggar. Lör att finansiera denna 
eskort togs en avgift ut på allt tonnage som lämnade respektive ankom till de han
seatiska hamnarna. Avgiften stod i proportion till vilken typ av varor det rörde sig 
om, hur långt de fraktats och storleken på farkosten. Pundtullböckerna från Lü
beck är i stort sett kompletta från åren 1398-1400 vad gäller marknaden i Skåne 
(Weibull 1922:35). Detta innebär att vi känner farkosterna som lämnade staden, 
deras destination, last samt storlek. Detsamma gäller de som anlände till staden. 
Eftersom avgiften kvitterades av skepparen känner vi även namnen på dessa. Lrån 
räkenskaperna kan vi utläsa att åtminstone efter 1399 kom större delen av den sill 
som exporterades från Skånemarknaden till Lübeck från Malmö. Den totala om
sättningen av Lübecks Malmöhandel omfattade år 1399 över 60 000 mark och var 
därmed större än omsättningen av handeln med Bergen, Stockholm och Sverige 
tillsammans. Ar 1400 var Lübecks handel på Malmö betydligt större än hela han
deln på resten av Danmark, (Weibull 1966:122; Tomner 1971:221ff). Under de tre 
åren mellan 1398 och 1400 registrerades 89 567 tunnor saltad sill som exporterats 
från Malmö. Omräknat i moderna tal rörde det sig om ca 11 000 ton.

Skeppen gick naturligtvis inte tomma från Lübeck. Lasterna bestod framförallt 
av tyger, humle, hampa, öl, vin, vax, järn, salt och tomma tunnor. En post som 
återkommer då och då är ”olla” vilken tolkats som bronsgrytor men frågan är om 
inte även keramik, exempelvis rhenländskt stengods, döljer sig under denna titel. 
På återresan till Lübeck var fartygen framförallt lastade med sill men även spann
mål, hasselnötter, smör, hampa, pottaska, färglut, humle, hudar och hästar.

En del stapelvaror, främst tyger från Llandern, var magasinerade i Malmö en tid 
innan de fördes till Lübeck (Weibull 1922:54ff). Skånemarknaden och i synnerhet
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handeln på Malmö var ytterst lukrativ och förklarar Hansestädernas stora intres
se för det politiska läget i Skåne.

EN NOTARIE FRÅN ROSTOCK

Bland de extraordinära källorna till kunskapen om Skånemarkanden i Malmö 
kan också räkenskaperna efter staden Rostocks rådsnotarie, Hartwig, räknas.

På sommaren och hösten 1375, närmare bestämt mellan 26 augusti och 29 ok
tober, satt Hartwig och förde tullräkenskaper i Tullboden vid stranden i Malmö. 
Räkenskaperna kan delas in i tre delar: En berör en förteckning över den tull som 
blev erlagd i Malmö och förvaltades från slottet där. Den andra gäller en förteck
ning över de koggar som var så kallade ”umlandsfarer”, det vill säga seglade runt 
Skagen på sin väg till marknaden i Malmö. Det tredje aktstycket behandlar av
räkningen av tullarnas utgifter, skulder och smärre intäkter (Jahnke 1997:2). 
Hela materialet publicerades 1997 av Carsten Jahnke i ”Hansiches Gesichtblät
ter” men har hitintills inte nyttjats i den lokalhistoriska forskningen.

Urkunden är intressant på många sätt. Dels får man en tydlig uppfattning om 
kvantiteten sill, exempelvis förtullas på en treveckors period 19 346 tunnor saltad 
sill som utförsel. Detta motsvarar ca 2 863 ton. Bara på en enda dag, den 11/10 
förtullades 2 447 tunnor saltad sill men det fanns dagar, exempelvis den 26/9 då 
inte en enda tunna förtullades (Jahnke 1997:169). Utöver sillen handlades det 
med till sillfångsten relaterande varor såsom salt och tunnor. Av lokala skånska 
handelsvaror är smör, fläsk, hudar, övriga fisksorter, främst ål, och hästar repre
senterade i tullboken. Andra handelsvaror är vapen, slipstenar, handkvarnar, 
hampa och kittlar vilka kan ha haft ursprung i andra länder men som bytt ägare 
på marknadsområdet i Malmö och därmed blivit tullpliktiga. Det är dock den 
färdigsaltade sillen som är den största enskilda handelsvaran (Jahnke 1997:17).

Köpmännen kom från Flandern, Holland och nuvarande nordvästra Tyskland 
men också från Rostock, Lübeck, Dortmund och Elbing. Lokala köpmän, både 
från Malmö och övriga delar av Danmark dyker också upp i tullistorna (Jahnke 
1997:18 f). Ungefär 1200 personer har fått sina namn i denna tullbok.

FISKET, SKEPPEN 
OCH AVSAKNADEN AV HAMN

Om man utgår från att lerbottnarna skall knytas till själva förädlingen av sillen, 
sortering, packning och saltning, har stranden nyttjats för landningen av fångsten 
och själva marknaden. I Malmö har lerbottnar påträffats i princip längs hela 
Adelgatan och på båda sidor om denna. Söderut förekommer de ned till i höjd
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med Stortorget. Ett undantag utgörs av det äldsta stadsområdet som legat kring 
S:t Petri kyrka. Troligen har de förekommit i ett drygt hundra meter brett stråk 
längs med den ursprungliga stranden/strandvallen (se fig. 13). Lerbottnarna tycks 
ha gått ur bruk kring 1300. Detta tyder på någon form av förändring av produk
tionen då fisket snarare kom att intensifieras i Malmö kring sekelskiftet 1300. I 
och för sig kan man tänka sig en förflyttning av lerbottnarna i och med att stads- 
området tog allt större del av det marknadsområdet men detta är mindre troligt. 
De borde i så fall ha påträffats vid någon av alla de schaktövervakningar som 
gjorts i stadens närhet.

En eftermedeltida källa nämner en Fite hamn nedanför nuvarande Kirseberg. 
Då övriga indikationer hitintills saknas får vi utgå från att namnet har ett annat 
ursprung än att marknadsområdet i Malmö skulle ha varit indelat i fit. Fit var ett 
landområde som utländska handelsstäder fick i förläning av den danska kunga
makten i samband med Skånemarknaden. Ett pärlband av kapell (Kling, nedan) 
ligger strategiskt längs stranden och skulle, rent hypotetiskt kunna ha varit kapell 
på tänkta fit-områden. Dessa kapell tycks dock ha varit senmedeltida. Den tyska 
handelssocieteten hade under medeltiden altare inne i S:t Petri kyrka och det är 
hit som deras penningdonationer gick i samband med dödsfall.

Carsten Jahnke nämner dock att staden Kampen haft ett fit i Malmö (Jahnke 
1997:17). Detta öppnar möjligheten för att fit-område, på samma sätt som är 
känt från marknadsområdena i Skanör och Falsterbo kan ha funnits i Malmö. Vi 
kan dock inte säkert verifiera var ett sådant fit-område varit beläget.

LASTNING OCH LOSSNING

Malmös placering kan, vid en första anblick, tyckas märklig för en stad beroende 
av handel med sjöburna varor. Olav Olsen har betecknat Malmö som en hamn
stad utan hamn (Olsen 1995:51). Denna motsägelsefulla beskrivning har sin bak
grund i att Malmö har alla hamnstadens karakteristika utom just själva hamnen. 
Istället nyttjades en stor och under sommarhalvåret skyddad redd där de större 
fartygen ankrade upp. Tre ankringsplatser, Kon, Blidan och Kalven är angivna på 
en karta från 1807. De låg mellan Malmöhus slott och rakt norr om Strandport
en (Edlund 1925:19).

SKEPP. SKUTOR OCH PRÅMAR

Från de större skeppen, koggarna, fick lasten föras över till pråmar som tog varor
na in till Färjebron, en lång brygga. Hur gammal den är vet vi inte men den 
nämns första gången 1390 (Olsen 1995:59). Troligen har behovet av Färjebron 
uppstått redan vid marknadens tillblivelse och en vågad gissning är att den har 
sina rötter i 1200-talet.
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Pråmar har påträffats under vallarna till borgen i Falsterbo (Blomqvist 1950:170f). 
De har daterats till senare delen av 1340-talet och har troligen tillverkats i Danzi- 
gområdet, det vill säga i trakten av dagens Gdansk (Nilsson, Krapiec & Ossow
ski 2002:71ff). De farkoster som Malmös pråmmän framförde borde rimligen ha 
varit av en snarlik konstruktion.

Den stora, inom projektet ”Malmö Kogg” rekonstruerade, koggen ”Tvekamp 
af Elbogen”, vars original påträffades på 4 m djup utanför Skanörs hamn, är med 
sin totallängd på 29 m den hitintills största funna farkosten av sitt slag. Skeppet 
byggdes ca 1390, troligen i södra Östersjöområdet och har varit bestyckat med 
kanoner. Möjligen har koggen ingått i de så kallade ”vitaliebrödernas” kaparflot- 
ta (Rosborn 2005:93ff). Även om det varit utrustat som ett krigsskepp så gjorde 
man vid denna tid ingen skillnad mellan militära och civila farkoster. Ett handels
skepp konverterades lätt till ett krigsfartyg genom att förses med kanoner och sol
dater.

Från de mindre fartygen, oftast benämnda ”scute”, lastades varorna över till 
höghjulade vagnar som mötte upp en bit ut i vattnet för att sedan transportera in 
godset till stranden. Laster från Malmö till de mindre skutorna gick omvänd väg.

Ett exempel på en ”Scute” är troligen den del av ett skeppsvrak som avtäcktes 
på ett rev utanför Skanör av januaristormen 2005. Det var en mindre båt, troligen 
ca 18 m lång, med en lastkapacitet på runt 10 ton och med en besättning på fyra 
till fem man. Farkosten har daterats till ca 1400 och härstammar troligen från 
södra Baltikum. Det är inte osannolikt att varvet har legat i trakten av nuvaran
de Klaipeda (medeltidens Memel) (Jan Öijeberg, antikvarie, Malmö Kulturmiljö, 
muntlig uppgift).

Det bekymmer som den långgrunda stranden utgjorde för den tunga skeppstra- 
fiken uppvägdes av den fördel som stranden gav i samband med sillfisket.

FISKET OCH FISKEBÅTARNA

Själva fisket började i gryningen, då fogden hissade tecknet i form av en korg, väl 
synlig på hela stranden. Man kan nästan föreställa sig kraften, larmet och kaoset 
när tusentals fiskare rusade mot sina båtar, kommandoropen och ljudet av många 
hundra par åror som stacks i sjön. Kapplöpningen mot den första fångsten hade 
tagit sin början liksom en lång arbetsdag. Fisket fortsatte under hela dagen och 
upphörde först då ”korgen föll”, det vill säga då korgen på fogdens kommando fi
rades ned.

Fisket bedrevs nära stranden med relativt små grundgående farkoster. Besätt
ningen var organiserad i ett ”notlag” och bestod av fem till tio man. Exempelvis 
anger Tyge Krabbe omkring 1530 att det fanns ”omtrent fem Karle paa hver 
Baad” (Jahnke 2000:180 not 17). Ett vanligt ”notlag” kunde också bestå av en
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rorsman eller styrman och tre par roddare. Fisket var dock inte exklusivt en man
lig företeelse utan även kvinnor kunde arbeta till sjöss.

Vraket efter en mindre farkost påträffades 1933 inför uppförandet av Malmö 
Museum. Den kasserade båten hade nyttjats som förstärkning till den västra 
stadsmuren. Troligen hade den ursprungligen fungerat som roddbåt då konstruk
tionen var slank, lågbordad och ca 8 m lång utan mast (Jan Öijeberg, antikvarie, 
Malmö Kulturmiljö, muntlig uppgift). Dendrodatering visade att den byggts om
kring 1330 med en sista reparation kring 1360. Reparationen hade troligen ut
förts strax innan båten kasserades.

Hypotetiskt kan man anta att den 30 år gamla farkosten renoverats inför fis
kesäsongen 1360 men sedan ansetts som obrukbar och därefter nyttjats i grund
läggningen av befästningsverken vid Västerport vilket nämns i Valdemar Atter- 
dags privilegiebrev från 1360. Båten var byggd av ek och konstruktionen gör det 
troligt att båtvarvet legat i Skåne eller Själland.

Med denna snabba och lätthanterliga farkost kunde man snabbt nå fiskeplat
sen, kasta ut nätet, som då drogs av två till fyra besättningsmän medan två fort
satte att ro. När väl fångsten var i båten rodde man in till den del av stranden där 
notlagets vagn eller vagnar mötte upp i det långgrunda vattnet. Antagligen östes 
fångsten över direkt i kärran, vilket gav långgrunda stränder en fördel. Lastkapa
citeten borde ha varit beroende av vagnarnas storlek varför snabbhet var en vikti
gare egenskap än lastmängden. En medeltida vagn hade en begränsad kapacitet 
vad gällde last, i synnerhet på en mjuk sandstrand men en 600-900 kg kunde nog 
vara rimligt (Hayen 1989:607). Efter lossning rodde notlaget ut igen. Ekvationen 
var enkel. Ju snabbare båt, ju starkare roddare och ju skickligare styrman desto 
större fångst och inkomst.

PÅ STRANDEN

Utöver fiskare och köpmän fann en mängd andra yrkeskategorier sin utkomst un
der sillfiskeperioden. Gælekoner, læggekoner, vagnmän, tunnbindare, segelmakare, 
skeppsbyggare, repslagare, vävare, tillskärare, garvare, timmermän, smeder, vagn
makare, krögare, slaktare, bryggare, tiggarmunkar, prostituerade, spelare, gyck
lare och soldater är bara några av alla de som kunde få en god inkomst i samband 
med Skånemarknaden.

Dessutom skulle kronan ha sitt. Fogdar, uppbördsmän, kontrollanter, tullare 
och militär personal tillhörde den lokala kungliga förvaltningen av marknadsom
rådena.

Medan fiskarna åter var till sjöss transporterade vagnmannen den landade las
ten till sorteringsplatsen. Här tog ”gællekonerna” över. Skadad sill separerades
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liksom eventuella bifångster som torsk, flundror och skrubbor. ”Gællekonerna” 
har fått sitt namn efter själva rensningsmetoden, de drog med ett raskt grepp gälar
na ur sillen. Den ”goda sillen” togs därefter om hand av ”læggekonorna” som pack
ade den tillsammans med salt i tunnorna. Man kan lätt få intrycket av ett strikt 
könsuppdelat arbetssystem men så var inte fallet. Kvinnliga fångstlag på båtarna är 
kända men om det fanns manliga ”gællekoner” har inte kunnat fastställas.

Därefter transporterades de färdiga tunnorna åter ned till stranden där själva 
handeln ägde rum. I praktiken rörde det sig snarare om en distribution av den fär
diga varan än ett egentligt köpslående. Troligen hade notlagen redan gjort upp 
med de främmande köpmännen. De senare tillhandahöll nämligen både tomma 
tunnor och salt medan båtlaget stod för fångst, sortering, insaltning, paketering 
och lokal transport. Detta förfarande kräver en mycket god organisation, inte 
bara av fångst och förädlingsprocessen utan även av själva ”bolagskonstruktio- 
nen” med köpmännen.

Stranden spelade en nyckelroll i alla led som gällde produktionen och handeln 
med saltad sill men också med relaterade produkter som exempelvis salt och tun
nor. Salt kom från Lüneburg, Oldersloe eller från Baye i Frankrike. Virket till de 
tunnor som påträffats i Malmö har i allmänhet kommit från Schleswigområdet, 
som kontrollerades av staden Lübeck.

Köpenskapen och landningen av fiskefångsterna ägde rum på själva stranden. 
Den kan möjligen ha varit hundra meter bred och 2 km lång. Utrymmet var allt
så klart begränsat med tanke på den omfattande handel som reflekteras i Lübecks 
pundtullistor, se ovan.

Man kan ju undra var exempelvis den stora gruppen av tillresta fiskare hållit 
hus? Två olika bestämmelser i privilegiebreven med snarlikt innehåll kan förslags
vis knytas till den geografiska placeringen av det tillfälliga fiskeläget. År 1360 
stadgas att ”Item at engen vdlcending hwerken jnffødhing scali bygge then tith 
market ær nogre bodher elles bygning vthen westre port elles korres bek elles 
noghen købmnschap owe wed same bek” (MSU:15). I Erik av Pommerns privile- 
giebrev från 1413 används följande formulering: ”Item scal engen bymand celler 
wdlcedhis man byggce bodher celler hivs westen Widher Korrebcek then stunt 
høstmarket staar oc ey holde ther noger market'’’ (MSU:21). Liknande formule
ringar finns även i Malmös tankebok, "Registrum ville Malmøyghe" fol 26:vff, 
och i ”Modbogen för Malmö” (Schlyter 1859 IX:492). I fri översättning betyder 
detta att ingen stadsbo eller köpman fick bygga hus, resa tält eller handla under 
höstmarknadstiden väster om Korrebäcken och den västra stadsporten. Man kan 
ju undra varför detta förbud upprepas. En rimlig förklaring skulle kunna vara att 
fiskarnas läger legat i detta område. Det har varit viktigt att skilja fiskarna från
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Kv. Fisken Kv. Liljan

Neptun Kv. Gråbröder
Kv. Västerport

[Figur 9] Portar i västra Malmö under senmedeltiden.

köpmännen så att olaglig handel utanför fogdens kontroll kunde hindras (jfr Må- 
rald, nedan).

Man får dock utgå ifrån att handel även ägt rum längs hela Adelgatan. Klau
suler i Modboken antyder att så varit fallet under 1400-talet. Ingen får belamra 
stadens gator eller bygga bodar där (Schlyter 1859:492). Allt gods som lämnade 
staden skulle föras ut mellan Gråbrödersgatan och Fiskaregatan eller där emellan 
liggande gator (Schlyter 1859:486). Gråbrödersgatan är identisk med Lilla Bruks- 
gatan (Bager 1934:10) medan Fiskaregatan troligen legat betydligt öster om da
gens Fiskaregatan (Ljungberg 1960:47, Bender 1999:61, Bager, Excerpter). Troli
gen var staden ”enkelriktad” under marknadstiden. Varorna fördes in via Strand
porten och förtullades vid den kombinerade Tull- och Fogdeboden men skulle 
alltså lämna staden längre västerut (fig. 9).
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En hamn hade definitivt varit till hinders i produktionen och distributionen av 
”havets silver” som hanseaterna ibland benämnde sillen. Om delar av stranden 
skulle ha varit belamrade med hamnanläggningar och kajer skulle utrymmet ha 
minskat för de människor som deltog i den mycket arbetskraftskrävande men 
också lukrativa verksamheten.

KÖPMÄNNEN
När sillen upphörde att ”gå till” i Skåne försvann också det ekonomiska underla
get för Skånemarknaden. Detta hindrade inte att handeln med andra typer av va
ror, som så att säga åkt snålskjuts på sillhanteringen, fortsatte.

Handeln på Skånemarknaden var internationell till sin karaktär med en rad 
olika aktörer. På marknadsplatserna syntes köpmän från England, Skottland, 
Brabant, Flandern, Holland och många andra länder. Den talrikaste gruppen el
ler snarare grupperna kom från Hansan. Organisationen hade sitt ursprung i de 
nordtyska städerna med Lübeck som ledande stad. Betydelsen av ordet Hansa är 
oklar men själva ordet tycks härstamma från latinet ”ansa” i betydelsen hank el
ler hänkel. Den tyska Hansan ”banse alemanie” i betydelsen förbund mellan köp
män nämns första gången 1282 (Henn 1989:19). Detta hindrar inte att överens
kommelser funnits tidigare mellan de olika nordtyska städerna men att struktu
ren blev allt fastare och mer reglerad från och med början av 1200-talet. Vid 
mitten av 1300-talet kan man tala om hansan som ett formligt stadsförbund (fig. 
10).

I princip var Hansan i Östersjöområdet indelad i tre olika områden, var och en 
med sin sammanslutning. Den vendiska hansan omfattade området längs södra 
Östersjökusten, den preussiska hansan bestod framförallt av områden behärska
de av Tyska orden i nuvarande Polen medan den Livländska hansan omfattade da
gens Baltikum. Ett fjärde område, den så kallade Zuiderseehansan omfattade stä
derna i Nederländerna och nordvästra Tyskland.

En ögonvittnesskildring som ger oss god information om hur livet på Skåne
marknaden kunde te sig för en utländsk köpman får vi genom ett brev vars origi
nal ligger i Elburgs stadsarkiv.

På kvällen den 13 september 1410 satt fogden, Evert Scherpinc på Elburgs fit, in
till borgen i Skanör, och skrev en rapport till sin hemstad om förhållandena vid 
årets Skånemarknad. Han konstaterar att alla från Elburg kommit fram starka och 
välbehållna och med allt sitt gods i behåll. Man har redan hunnit salta sju och tolv 
”lasten” sill i Skanör medan man i Dragør har saltat 15 och 20 ”lasten”. Möjligen
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är ”lasten” det samma som det medeltida danska måttenheten ”læst”. I det nor
mala fallet gick det 12 tunnor på en ”læst” men även 24 tunnor förekom (Aakjær 
1936:198). Tunnan rymde 139,12 liter och vägde drygt 128 kg. Sammanlagt hade 
man lyckats köpa upp ca 8,3 ton saltad sill eller möjligen det dubbla beroende på 
vilken typ av læst som nyttjats. Fogden konstaterar också att sillpriserna sällan 
har skiftat så mellan de olika fiskeplatserna. En ”foder” sill, 898 liter eller sex och 
en halv tunna, kostade 10 schilling uttransporterat på redden och vid fartyget. 
Samma mängd sill kostade 8 schilling på ”kajen” och ”up den hoepe'” 6 eller 7 
schilling. Det senare refererar möjligen till sill som köpts direkt vid insaltningen 
och där köparen står för transporter, omlastningar och avgifter själv. Under de se
naste tre dagarna, konstaterar Evert Scherpinc, fanns så mycket sill till försäljning 
i Falsterbo att den kunde köpas för 5, 4 ja, till och med 3 schilling för ett ”foder”. 
Men så är den troligen ”Nachtgamel”, det vill säga saltad dagen efter den var 
fångad, något som tydligen sänkte kvaliteten och därmed priset betydligt. I Dragør 
och Malmö (Drakvere respektive Elleboghe) kostar sillen 10 till 11 schilling fod
ret. Även saltpriserna och växelkurserna varierar mellan Skanör och Dragør. El- 
burgs fogde konstaterar också att det finns en stor myckenhet av ”dåliga” mynt i 
omlopp samt att det hitintills varit fredligt och inga dödsfall.

Brevets andra hälft innehåller rykten från kriget mellan Polen och Preussen 
(Tyska orden). Avslutningsvis önskar han sin uppdragsgivare, Johan Sticker, en 
god natt och framför hälsningar till alla han känner.

Rapporten visar i all sin enkelhet på flera drag i Skånemarknaden. Elburg lig
ger i Holland vilket innebär att köpmännen därifrån var ”Umlandsfarer” vilka 
hade en lång och farlig seglats kring Skagen innan de kunde nå fram till mark
nadsområdena. Elburg hade minst två lag av uppköpare på plats, därav de olika 
uppgifterna om uppköp av sill. Brevet är författat på Elburgs fit, det område som 
förlänats stadens köpmän. Uppenbarligen har Elburgs fogde, med fitområdet i 
Skanör som bas, administrerat och organiserat stadens insatser på hela Skåne
marknaden inkluderat Falsterbo, Malmö och Dragør. Det fanns kvalitetsskillna
der på både sill och salt vilket gav en varierande prisbild. Man kan tänka sig att 
de mindre fiskeplatserna som Malmö och Dragør hade lättare att upprätthålla 
kvaliteten och kontrollen av den färdiga produkten. Därför kunde man också hål
la ett högre pris. Marknadsområdena i Skanör och Falsterbo var mycket större 
och här var kvantiteten och tillgången det avgörande för prisbilden.

Utöver köpenskapen fick man också information om aktuella politiska händel
ser. Den sociala delen av marknadslivet på värdshus och krogar hade en viktig 
funktion i det informella nyhetsflödet (jfr Balic, nedan).
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HANSANS HANDELSHUS, GILLEN OCH 
ORGANISATION I MALMÖ.

Ar 1353 stadgade kung Magnus Eriksson i sitt privilegiebrev för Malmö att främ
mande köpmän fick stanna som gäster i staden över vintern förutsatt att stadens 
råd gav sitt godkännande och att de betalade samma skatter som Malmöborna. 
(DD/DRB 3:4 no 67. MSUrlff ).

Kungen stadfäste (och beskattade) ett system som uppenbarligen fungerat en 
tid. I staden fanns sedan 1329 ett tyskt gille (DD/DRB 2:10 no 18). En förutsätt
ning för detta gilles existens var att det fanns ett antal tyska köpmän kvar i sta
den när seglationssäsongen upphört och vars intressen behövde bevakas. Tyska 
gillet, eller kompaniet som det ibland också kallades, hade ett gilleshus vid Isak 
Slaktargatan, känt sedan 1460 (Rep. Dan. 2:1:372). Under 1300- och 1400-talet 
skaffade sig köpmännen från Lübeck, Rostock och Stettin egna gillen och kompa
nier i staden. Det Tyska Kompaniet blev en paraplyorganisation för de tysktalan
de köpmän som saknade annan representation i staden.

Borgare från Lübeck uppförde troligen de ”Lübske bodar”, sju gavelvända hus 
som delvis ingår i dagens Dringenbergska gården, i hörnet av nuvarande Väster
gatan och Frans Suellsgatan (jfr Mårald, nedan). Det är oklart när köpmännen 
från Lübeck införskaffade egendomen, men det är troligt att detta skedde åren ef
ter freden i Stralsund 1370. Vid denna fred fick Hansans städer under en period 
på 15 år kontroll över några av de viktigaste slotten och städerna i Skåne, däri
bland Malmö, och dessutom en tredjedel av kronans intäkter från Skånemarkna- 
den (DD/DRB 3:8 no 369).

”Den lille Rostocker gård” omnämns 1444 medan Rostockergillet omtalas 
första gången 1452 tillsammans med gillena från Stettin och Lübeck (Rep. Dan 
1:4:637; LÄU 111:355). Rostockerköpmännens stora gård låg i nordöstra hörnet 
av nuvarande Stortorget (Rosborn 1984:25).

Handelsmännen från Stettin fick tillstånd att etablera ett gille i Malmö 1452 
samtidigt som de fick tillstånd att ha ett eget altare i S:t Petri kyrka (LÄU 111:352). 
I början hyrde köpmännen från Stettin in sig i en mindre gård som ägdes av Lunds 
Domkapitel men 1475 införskaffade de en egen gård med stenhus och magasins
byggnader uppförda i korsvirke (LÄU IV:339).

Efter freden i Stralsund 1370 kom Skånemarknaden under en 15 års-period att 
lyda under hanseatisk överhöghet. Därmed övertog hanseatiska fogdar den dans
ke kungens fogdars roll på marknadsområdena. Det är ur detta perspektiv vi skall 
se Rostocks stadsnotaries vistelse i Malmö 1375, se ovan. Efter den överenskom
na tiden, men med ett visst motstånd från hanseaternas sida, återbördades de 
skånska marknadsområdena till danska kronan 1385.
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STADSPLANEN OCH S KÅN EMARK N ADE N
Det finns likheter i stadsplanemönster i flera av de orter som anlades under 1200- 
talet och som ingick i Skånemarknaden. Troligen skall stadsplanerna ses mot bak
grund av fisket och de merkantila aktiviteterna. Medvetenheten om vad som till
hört en stadskultur, hur hus byggs, hur gårdar planeras, gator läggs ut och hur oli
ka typer av infrastrukturer skapades var välkända kunskaper hos de människor 
som förvandlade Skånemarknadens handelsplatser till regelrätta städer vid 1200- 
talets mitt (Larsson, ovan). Uppfattningen om hur de skulle se ut och fungera 
hämtades delvis från äldre städer i östra Danmark. Men eftersom stadskulturer
na var relativt snarlika i norra Europa vid denna tid hämtades även idéer, inspira
tion och till och med invånare från andra mer avlägsna platser. Styrelseskick, i 
Malmös fall två borgmästare och tolv rådmän i ett självkonstituerande råd, häm
tades från de nordtyska rådsstäderna. Denna medvetenhet hos befolkningarna 
gjorde omvandlingen till regelrätta stadsbildningar till en (förhållandevis) okom
plicerad process. Detta hindrade inte att gestaltningen av själva stadsbilden mås
te ta sin utgångspunkt i befintliga förhållanden. Vissa juridiska gränser slogs fast 
tidigt och exempelvis en huvudväg till vilken viktiga lokala funktioner var knut
na kunde man inte utan vidare förändra. Delar av äldre element har fått inkorpo
reras i stadens morfologi.

Detta gör att planen för gamla staden i Malmö är avhäng ig av verksamheten 
under Skånemarknaden vilken delvis är äldre än staden. Då fiske- och marknad- 
sperioden var kort men mycket intensiv var det nödvändigt att utnyttja hela stran
den så effektivt som möjligt. En lång, grund sandstrand utan störande hamntra
fik var under de sex marknadsveckorna en konkurrensfördel jämfört med städer 
som hade goda hamnar. Kommunikationen längs med stranden och marknads
områdena var viktig och ordnades genom att en väg anlades parallellt med strand
linjen. Denna vägsträckning kom att ingå i den medeltida staden och känns fort
farande igen som dagens Västergata - Adelgata - Östergata. Från denna väg - se
nare gata - löpte en mängd mindre förbindelselänkar ned mot strandområdet. 
Detta har paralleller i till exempelvis Trelleborg (Jacobsson 1982) och i viss mån 
Ystad (Tesch 1983). I Simrishamn är topografin annorlunda vilket också gett sta
den en något annorlunda plan. Dock kvarstår grundtemat med en mycket lång 
front mot en grund strand. När det gäller Skanör så har staden inte placerats ome
delbart intill strandområdet. I Falsterbo är våra kunskaper om stadsplanen under 
högmedeltid mycket begränsade. Man kan dock förmoda att de stora fiten påver
kat stadsplanen i en annorlunda riktning än i Malmö.

För att underlätta kommunikationen mellan stranden och huvudgatan anlades, 
som ovan påpekats, ett stort antal mindre gator vilka kom att utgöra stommen i
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kvartersbildningen. Den äldsta stadsbebyggelsen vid S:t Petri kyrka har anlagts 
ovanför och utanför det ursprungliga marknadsområdet (Reisnert 1993:150).

Ett drag, vars ålder vi inte känner, är att de kyrkliga institutionerna är beläg
na norr om huvudgatsstråket (se Kling, nedan, figur 16). En förklaring till kapel
lens placering kan vara tvärgatorna ned till strandområdet och även portarna ge
nom den på 1400-talet uppförda strandmuren.

DE ARKEOLOGISKA SPÅREN EFTER 
SILLFISKET I MALMÖ

Det arkeologiska materialet reflekterar endast vissa delar av det sillfiske som vi 
känner från de skriftliga källorna. Men det förtydligar och klargör både den prak
tiska hanteringen, dateringen och inte minst den geografiska placeringen av de 
olika aktiviteterna.

Fynd av silltunnor finns överallt där bevaringsförhållandena tillåtit trä att be
varas till våra dagar. Dessa tunnor har dock nyttjats till annat än förvaring av sill 
i de omständigheter där de påträffats. Återanvända tunnor påträffas ibland som 
brunnskar men mest frekventa som privetunnorna, eller dasstunnor på vanlig 
svenska. I kv. von Conow hade gamla tunnor nyttjats som byggnadsmaterial i den 
nedre delen av ett korsvirkeshus från 1200-talets sista år. En hade också gjorts om 
till murarbalja. (Reisnert 1993:134).

En medeltida nätnål har påträffats på Lilla Torg och i kv. Österport en nätnål 
från 1500-talet (Anglert 1982:26).

Flöten av furubark till fiskegarn liksom fiskegarnsrester förekommer också 
över hela stadsområdet där bevaringsförhållandena så tillåter. På vissa av flötena 
förekommer garnägarnas bomärken. Barkflötena i sig måste ha varit en handels
vara. Furuträd av sådana dimensioner att dess bark var lämplig för flötestillverk- 
ning fanns inte i Malmös omgivningar vid denna tid. Råmaterialet måste istället 
ha hämtats från norra Skåne eller några av länderna kring Östersjön.

En större samling flöten påträffades tillsammans med annan fiskeutrustning i 
källaren till ett nedbränt hus vid Fiskaregatan. Eluset var från 1200-talets sista år 
(Rosborn 1977). Byggnaden visar att det i Malmö fanns heltidsfiskare redan i slu
tet av 1200-talet. Gatans namn är dock av betydligt yngre datum och kallas Fis
karegränden först 1846. Huset var litet och bastant byggt i kraftigt korsvirke, tro
ligen i ett och ett halvt plan. Källarens väggar bestod av klinkade ekplank, sam
manhållna av nitar och tätade med tjärat nöthår. De var uppförda i en teknik som 
snarast associerar till skeppsbyggeri. Normalt skulle en sådan konstruktion tolkas
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som en återanvändning av gamla skeppsdelar. Källarens sidor var emellertid raka 
utan tendens till böjning och minst fyra meter långa, något som utesluter att åter
använda skeppssidor nyttjats. En snarlik konstruktion konstaterades även i det 
närliggande kv. Fisken (Kling & Lindgren-Hertz 1990, jfr Mårald, nedan).

DEN FRAMGÅNGSRIKA STADEN

Malmö kom under medeltiden att utvecklas till den största staden i Danmark öst
ansunds. Dess ekonomiska betydelse kom att bli extraordinär. Att invånarna ti
digt lyckades formulera ett framgångskoncept var tillsammans med ett gynnsamt 
geografiskt läge en förutsättning för stadens framgång. Att den omgivande lands
bygden hade rikt avkastande jordar, vars invånare allt sedan sen vikingatiden var 
talrika och väl organiserade i bygemenskaper, gjorde att Malmö blev en självklar 
omsättningsplats för traktens bönder och jordägare.

Befolkningarna i Europas städer växte snabbt under högmedeltid och delar av 
deras livsmedelsförsörjning kunde tryggas genom att Malmö kunde fördela lant- 
bruksöverskottet från Söderslätt. Att man redan, genom Skånemarknaden, lyck
ats upprätta goda handelsförbindelser med hanseatiska redare och distributions- 
firmor gjorde att man kunde nyttja ett vinnande koncept fullt ut när efterfrågan 
blev allt större. Den snabba anpassningen till internationella konjunkturer var 
också ett kännetecken för staden. Under Skånemarknadens hektiska tid under 
1200-talet kunde man inte mäta sig med kvantiteten hos marknadsområdena i 
Skanör och Falsterbo men tog möjligen marknadsandelar genom hög kvalitet. 
Flandel med hantverksprodukter och lantbruksprodukter såsom hästar, kreatur, 
säd, smör och hudar gjorde att man kunde behålla vissa av de utländska köpmän
nen över vintern. Därmed var omsättningen av andra konsumtionsvaror tryggad 
liksom att investeringar i uthyresbodar, gärna i exklusiva byggnadsmaterial som 
tegel, kunde hållas lönsamma (jfr Thomasson, nedan).

Malmös placering i brytningen mellan de hanseatiska Östersjöstäderna och 
motsvarande marknader längs Atlanten och Nordsjökusterna spelade en stor roll 
för Malmö som stapelstad. Övervintrande handelsmän kunde själva eller via sina 
kompanier och gillen ha kontroll över det gods som mellanlagrades i stadens pack
hus för vidare distribution till nya marknader. Detta gav staden en internationell 
karaktär som Malmö bibehållit fram till våra dagar.

8?



STADEN BYGGS INTE PÅ EN DAG, 

PLAN.INTE EFTER EN



HÅLLPLATSER PÅ VÄGEN TILL KÖPSTAD

INGVAR MÅRALD

D
et har, framför allt sedan 1970-talet, genomförts ett stort antal arkeolo
giska undersökningar i Malmö stad. Det arkeologiska källmaterialet 
fördjupar den kunskap om stadens historia utifrån skriftliga uppgifter 
som tecknats i föregående artikel. Här görs en översiktlig tolkning av 
stadens förändringar utifrån de undersökningar som gjorts.

Vägen till den högmedeltida köpstad vi känner från det skriftliga källmateria
let har varken varit rak eller förutbestämd. Köpstadsområdet har använts på va
rierande sätt vid olika tidpunkter. Målsättningen för denna artikel är att diskute
ra ett antal ”hållplatser” för att se vilka grupper av invånare som gestaltat stadens 
landskap. I det följande diskuteras fyra olika skeden i Malmös utveckling. De ut
gör renodlingar som överlappar varandra kronologiskt.

Allt i ett landskap har en biografi, händelse följer på händelse. Allting föds el
ler skapas, existerar och dör och formar ett slags livslinjer. Även människors sätt 
att disponera aktiviteter i tid och rum bildar livslinjer (Hägerstrand 1991:139). 
Aktiviteter kräver någon form av organisation och samordning. Eftersom aktivi
teter tar både tid och rum i anspråk behövs det olika hållpunkter där människor 
skapar ordning. Förändring i begränsningar och tillträde ändrar platsers betydel
seinnehåll.

Förflyttning mellan olika hållplatser skapar rörelsemönster. Genom att analy
sera och tolka mönster av rörelse och tillträde kan man tydliggöra dessa hållplat
ser och hur ordning skapats. Det hjälper oss att förstå en gårds, ett områdes och 
till och med hela stadens organisation under olika tider. Detta är mycket kom
plext, då de flesta rum både är multifunktionella och rymmer flera betydelser.
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Man kan grovt dela upp stadens sociala rum i tre analytiska kategorier: av över
heten definierade rum, praktiska rum samt upplevda rum. Den juridiskt avgrän
sade staden utgör i sig ett exempel på ett definierat rum (Larsson, ovan). Det 
praktiska rummet är det levda, som får sin mening genom vardagliga rutinhand
lingar. Staden kan beskrivas som ett nätverk där flöden av rörelse utgör helheten. 
Olika delar kan då ses som hållplatser av praktiska rum.

Rörelse är den länk som både avgränsar och sammanbinder olika aktiviteter i 
tid och rum. I Malmö skapades, utifrån topografi och kommunikationsleder ett 
system av gator som band samman olika hållplatser. Deras inbördes lokalisering 
visar hur människors rörelsemönster förändrats över tid.

FISKMARKNAD
De äldsta aktiviteterna i det som senare skulle bli köpstaden Malmö bedrevs på 
en strandrevel ut mot Öresund som avgränsades åt söder av Västersjön och Rör
sjön. I de äldsta skedena var topografin en naturlig förutsättning för placering, 
ordning och avgränsning av aktivitet och kommunikation.

Sandreveln hade, längs dagens Gamla Väster, en kraftig slänt ner mot stranden. 
Den ursprungliga markytan varierar mellan 0,3 och 1,5 m djup under nuvarande 
Västergatan, medan den under Norra Vallgatan låg på ca 5 meters djup (Billberg 
1993:116). Sandreveln sträckte sig vidare i öst-västlig riktning. Öster om S:t Petri 
kyrka var slänten mot sundet dock mindre kraftig och snarare terrassformad med 
avsatser ner mot stranden. Vid S:t Petri kyrka fanns en relativt smal platå med fall 
åt såväl norr som söder. I väster fortsatte platån söderut och bildade en större sam
manhängande relativt plan yta från dagens Västergatan i norr till Grynbodgatan 
och Per Weijersgatan i söder. Åt öster föll topografin (jfr fig. 8).

Den sydöstra delen, som låg lägre, var mer eller mindre sank. Det finns en äld
re, något osäker, uppgift om att det ska ha påträffats såväl båtdelar som en äldre 
brygga i nuvarande Baltzarsgatan (Isberg 1923:147).

Det ska påpekas att även de högre delarna hade sankare partier och att själva 
platån enbart var en svag upphöjning i landskapet.

REGLERAD F I S K H A N T ERI N G

Lerbottnar har påträffats inom en större del av Malmös äldre stadsområde men 
mest frekvent på den svaga platån i väster (fig. 11). Att flera av de lerbottnar som 
undersöktes i kv. Liljan var återanlagda på samma plats tyder på att verksamheten 
var reglerad (Babć & Mårald 2005). Avsaknaden av sot och träkol i lerbottnarna
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ÖRESUND

S:t Jörgen ?

Figur n] De hittills påträffade lerbottnarna (rött)
SAMT DEN ÄLDSTA BEBYGGELSEN (TREKANTER).

tyder på att det inte fanns bostäder i närheten. En mera permanent bostadsbebyg
gelse hade avsatt spår i form av föroreningar i lerbottnarna.

Söder om dagens Jakob Nilsgatan-Hyresgatan saknas lerbottnar nästan helt. 
Eftersom platån fortsatt söderut tycks Jakob Niisgatan utgjort någon form av av- 
gränsning. Undersökningar i kv. Mullvaden visar att det på platån söder om Ja
kob Nilsgatan-Hyresgatan fanns inslag av sanka partier (Andersson 1976). Det 
kan tolkas som att området var mindre lämpat för den reglerade struktur som 
fanns i kv. Liljan (Balic & Mårald 2005).

Södergatan verkar på samma sätt som Jakob Nilsgatan-Hyresgatan fungerat 
som en avgränsning för fiskemarknaden och ska tillsammans med nuvarande Söd
ra Förstadsgatan ses som förbindelseled med landsvägen (Billberg 1993:126).



BEBYGGELSE

De äldsta bebyggelselämningarna har påträffats i högre områden söder om Jakob 
Niisgatan och lerbottenområdet. I kv. Gyllenstjärna har det undersökts bebyggelse 
av tillfällig natur från tidigt 1200-tal. I samma kvarter har man också påträffat en
staka lerbottnar. De var dock av en annan karaktär än de som exempelvis under
söktes i kv. Liljan. I fyllningen fanns hela musselskal (Almqvist &C Persson 1987). 
En tolkning är att de snarare haft koppling till Västersjöarna (muntligen, Chatari
na Ödman, l:e antikvarie, Malmö Kulturmiljö). I kv. Diana och kv. Tranan har det 
framkommit lerklinade hus vilka daterats till början av 1300-talet, men som kan 
vara äldre (Billberg 1978-79; Andersson 1984b; muntligen, Chatarina Ödman, 1: 
e antikvarie, Malmö Kulturmiljö). Det fanns också två mindre lerbottnar i kv. Di
ana som visar att området utnyttjades redan under det tidigaste verksamhetsskedet. 
Det är inte orimligt att tänka sig att det även här kan ha funnits enklare bebyggel
se. I detta sammanhang kan nämnas att man i kv. Tranan påträffade kulturlager 
och härdrester under de medeltida nivåerna (Billberg 1978-79).

Det södra området låg i anslutning till såväl fiskhanteringen i norr som de kyrk
liga institutionerna i öster och var dessutom lättillgängligt från infartslederna till 
strandreveln. Det var som gjort för en mötesplats. Detta område kan ha varit avde
lat till bodar, kringverksamhet och förnöjelser. I sådana fall var det ett område som 
utgjorde fiskemarknadens neutrala mötesplats där man kunde träffas på lika vill
kor. Det saknas, än så länge, tydliga indikationer på områdets struktur.

I de äldsta beläggen för fiskmarknaden i Skanör och Falsterbo omtalas skatt
läggning av dem som reste bodar eller tält på marknadsområdet. Detta har tol
kats som att det var frågan om ”hoddor” av tillfällig karaktär och som nyuppför
des varje säsong (Ersgård 1988:47). Sådana byggnader behöver inte ha lämnat 
tydliga spår. Man kan kanske därför inte förvänta sig att finna mängder av bygg- 
nadslämningar inom det södra området.

Trots att vi idag bara har vaga indikationer på att området söder om Jakob 
Nilsgatan-Hyresgatan utnyttjades under den säsongsmässiga fiskemarknaden, är 
det svårt att utifrån arkeologiska lämningar och topografi finna en bättre plats 
(inom det senare stadsområdet) för en marknad med ”hoddor”. Det skulle i såda
na fall vara i den nuvarande Kungsparken och Slottsholmen. De få undersökning
ar som utförts här har inte gett några tidiga aktivitetsspår. Området är dock kraf
tigt stört av yngre befästningsarbeten (Billberg 1993:125).

FISKELÄGEN

I den nordöstra delen av det senare stadsområdet har man bara påträffat nio ler
bottnar. Antalet kan jämföras med de ungefär 70 lerbottnar som påträffades enbart



vid undersökningen i kv. Liljan. Lerbottnarna i öster låg närmast stranden, från 
Östergatan och norrut, på en mindre revel som avgränsats av ett sankare parti (jfr 
fig. 11). Även om det genomförts få undersökningar av större ytor i öster är det 
tydligt att det inte finns motsvarande täthet till det som visats i väster. Den nord
östra strandreveln förefaller alltså inte ha utnyttjats på samma sätt i fiskhante
ringen. Vid en undersökning i kv. S:t Gertrud påträffades, utöver flöten och ben- 
och hornredskap som eventuellt kan knytas till fiskeri, däremot en mängd stolp- 
hål. De var placerade i rader och har tolkats som gistor, ställningar för att torka 
och underhålla fiskenät. Dateringen går troligen tillbaka till tiden före 1300 
(Thörn 1985; Reisnert 1993:143). Motsvarande mängd stolphål fanns däremot 
inte i kv. Liljan. Området utmed stranden i öster kan ha utgjort fiskeläge, där man 
tagit upp sina båtar, torkat nät och haft bodar och bostäder. Ett annat område 
som, utifrån senare skriftliga källor, kan ha varit fiskeläge låg väster om ”Korre- 
bäcken”, alltså utanför det äldre stadsområdet (se Reisnert, ovan). Rumsligt har 
man alltså skiljt fiskhanteringen från de utrymmeskrävande gistgårdarna. De 
konstruktionslämningar som skulle kunna kopplas till ett fiskeläge var belägna 
på förstranden och inte uppe på platån. Det kan mycket väl vara så, som om
nämns i 1300-talsdokument att fiskarna ”fanns på stranden”, där vem som helst, 
mot avgift till kronan kunde uppföra en bod. Detta var också platsen där man 
torkade sina nät (Eriksson 1980:23; Granlund 1981).

Det är inte uteslutet att delar av den nordöstra förstranden använts som fiske
läge, åtminstone i ett tidigt skede. De lerbottnar som kommit fram i öster kan 
mycket väl ha använts för eget bruk. En lerbotten behöver i sig själv inte haft nå
gon direkt koppling till fiskemarknaden. Det finns exempel på lerbottnar som på
träffats vid undersökningar i de medeltida byarna runt Malmö, exempelvis i Öst
ra Skrävlinge (Serlander, Lundström & Sjöstrand manus).

DEN KYRKLIGA NÄRVARON

Stora områden öster om Södergatan var vid den här tiden sanka. Här finns tjocka 
utfyllnadslager och dräneringsdiken som hör till andra hälften av 1200-talet 
(Reisnert 1993:130). De äldsta spåren i detta område utgörs av kyrkliga institu
tioner, som låg på de två förhöjningar som fanns i detta område.

S:t Petri kyrka ligger på den högsta delen av sandreveln. Det anses att kyrkan 
haft en äldre föregångare, vilken mycket väl kan ha uppförts under det äldsta ak- 
tivitetsskedet i övergången mellan 1100- och 1200-talet. Rikard Holmberg häv
dade att den romanska kyrka som avbildats på ett sigill från 1300-talet i själva 
verket var ett kapell som hört till den säsongsmässiga fiskemarknaden (Holmberg 
1977:112f). Flera kustnära kapell har förknippats med det medeltida sillfisket
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(Angiert 1986:120ff). I detta sammanhang är också S:t Jörgens kapell, som låg 
strax öster om Södergatan, intressant. Kapellet, som uppförts under tidigt 1300- 
tal, var placerat på den lilla del av platån som fanns öster om Södergatan (Ros- 
born 1974:152). Under kapellet fanns emellertid äldre gravar (Einarsen 2002:15). 
De skulle möjligen kunna vara samtidiga med det äldsta marknadsskedet (munt
ligen, Caterine Einarsen, antikvarie, Malmö Kulturmiljö).

Sammanfattningsvis verkar det som att området söder om Östergatan och ös
ter om Södergatan utgjort en form av ”kyrklig sfär”. Det lägre, sanka området 
mellan S:t Petri och S:t Jörgen bebyggdes först senare. Kyrkorna har utnyttjat de 
topografiska förutsättningarna. De har legat ur vägen för lerbottnarna och av
gränsat dem, och legat mellan fisklandningen och ett möjligt fiskeläge.

"KUNGENS FÖRSTRAND"

Som tidigare nämnts fanns det inte någon hamn (Reisnert, ovan). Stranden var en 
strategisk punkt för att kontrollera fiskemarknaden, främmande handelsmän och 
fisken innan den kunde föras in till marknaden. Handelsmännen var tvungna att 
betala skatt till kronan för att få beträda fiskemarknaden (Eriksson 1980:62f). 
Allmänningar och stränder var ”regale”, det vill säga tillhörde kronan (jfr Ang- 
lert, ovan). Sandrevelns slänt i den västra delen skapade en naturlig avgränsning 
av stranden. Slänten kunde också tillskrivas en symbolisk funktion, då den när
mast fungerade som en vall. Man kunde inte få tillträde till revelns platå utan vi
dare. Till skillnad från det mer terrasserade fallet i öster var den kraftiga slänten 
utmärkt för dessa ändamål. Topografin kan alltså även ha nyttjats för att upprätt
hålla styrkeförhållandena mellan fiskare, köpmän och kronan.

"HÅLLPLATSER" UNDER FISKEMARKNADEN

Topografin har erbjudit naturliga avgränsningar av verksamhetsområden, ”håll
platser”, på strandreveln. Den reglerade fiskehanteringen låg i områden utan san
kare partier, medan det som kan ha varit marknadsplats och fiskelägen låg i nå
got mer sanka. De kyrkliga institutionerna låg utmed den äldre infartsleden Sö
dergatan och den kungliga närvaron var knuten till stranden.

I detta skede var hållplatserna ännu inte sammanbundna i ett reglerat gatunät. 
Trots detta fanns det fungerande förbindelsestråk mellan de olika funktionsom
rådena. I kv. Claus Mortensen fanns en markväg som löpte snett över området. 
Den har mynnat ut i området kring S:t Jörgen (Andersson 1984a:21). Strandre
veln har sannolikt genomkorsats av markvägar som sammanbundit verksamhe
ten. Restriktioner i rörelse och tillträde styrdes av topografin som exempelvis den 
kraftiga strandslänten i väster och ett antal sanka partier (fig. 12).



[Figur 12) "Hållplatser" i form av de hypotetiska verksamhetsområdena

UNDER DEN ÄLDSTA TIDEN.

OMFORMNINGEN AV TOPOGRAFIN

I övergången mellan 1200- och 1300-talet gjordes omfattande omformning av to
pografin. Den äldsta, permanenta, bebyggelsen har påträffats i anslutning till de 
kyrkliga institutionerna. Detta var det område som var tillgängligt eftersom de 
höglänta delarna i väster fortsatt användes i fiskhanteringen. Förutsättningen för 
att kunna bebygga de låglänta delarna var att stora dränerings- och utfyllnadsar- 
beten genomfördes.

Flertalet av de rännor som fanns i området söder om S:t Petri kyrka, bland an
nat i kv. von Conow, var renodlade dräneringsdiken (Reisnert 1993:130). Flär 
återfinns också de tjockaste kulturlagren, vilka lagts ut för att fylla ut de sanka om
rådena (Rosborn 1984:fig. 12). Flera undersökningar har visat att markarbeten

95



ägt rum inom hela det senare medeltida stadsområdet, även i sankare partier på 
platån i väster, i kv. Mullvaden samt kv. Claus Mortensen i söder (Andersson 
1976, Andersson 1984c:21). Vid samma tid anlades i öster en stadsgrav som myn
nade i Rörsjöarna. (Rosborn 1984:40; Carlberg-Kriig 2003). Den ersatte en äld
re vall (Reisnert 1997:31f). Utöver att juridiskt avgränsa stadsområdet dränerade 
den stora områden vilket möjliggjorde bebyggelse. Dessa arbeten får kopplas till 
beslutet att anlägga och definiera staden.

FASTARE BEBYGGELSE

I slutet av 1200-talet etableras en fastare bebyggelse i kv. von Conow öster om Sö
dergatan (Reisnert 1993) i anslutning till det kapell som sannolikt föregick S:t Petri 
kyrka (Holmberg 1977:lllff). Kapellet var äldre än bebyggelsen i området då både 
den och tomtgränserna varit orienterade efter kyrkan och Kalendegatan (Reisnert 
1993:149). Kalendegatan som kan ses som början på ett reglerat gatunät benämn
des under 1400-talet som ”Thet strede som löber fra Sancte Petbers kirke oc till 
Sanktte Jörins capell” (efter Ljungberg 1960:63). Ett strede (en mindre gata) hade 
en annan betydelse än huvudgatorna och hade ofta mer karaktären av praktisk el
ler privat kommunikation. Det kan vara så att detta strede var skapat av de kyrkli
ga institutionerna. Vid medeltidens utgång ägs nämligen tomterna i von Conow av 
S:t Petri kyrka, även om det är ovisst när de kom i dess ägo (Reisnert 1993:129). 
Den första fasta bebyggelsen har alltså förlagts i anslutning till de kyrkliga institu
tionerna, mellan Södergatan och gränden som föregick Kalendegatan (fig. 13).

Tyvärr schaktades mycket av Malmös östra delar bort på 1960-talet utan 
egentliga arkeologiska undersökningar. Tillvaratagna lösfynd från bland annat 
Drottningtorget och Österport indikerar dock att området utnyttjats från och 
med mitten av 1200-talet (Billberg 1993:114f). Området runt S:t Petri kyrka är 
av stor betydelse för tolkningen av Malmös utveckling. I slutet av århundradet 
tycks området ha hyst hantverksverksamheter. Läderhantverk eller garveri var 
bland de tidigaste verksamheterna i kv. von Conow. I inledningen av 1300-talet 
kom dessa enklare hantverksgårdar att lämna plats för mer institutionell bebyg
gelse (Reisnert 1993:140).

En liknande utveckling kunde, för ett senare skede, följas i kv. Liljan. Även där 
var den första mer permanenta bebyggelsen relaterad till hantverk. Hantverken 
påvisar att ekonomin diversifierats och de kan ses som pådrivande för stadens ut
veckling. Att verksamheten i kv. von Conow var ett kvarts sekel äldre visar att de 
äldsta hantverksgårdarna etablerades utanför fiskmarknadsområdet. Den första 
permanenta bebyggelsen har anpassats efter det reglerade marknadsområdet och 
inte tvärtom.
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ÖRESUND

S:t Jörgen ?

RÖRSJÖN

[Figur 13] "Hållplatser" i form av bebyggelse, marknadsområde,
KYRKLIGA INSTITUTIONER OCH GATUNÄT UNDER SLUTET AV 1200-TALET.

Ungefär samtidigt med den första permanenta bebyggelsen runt kyrkan uppfördes 
enklare bebyggelse inom fiskemarknadsområdet. I exempelvis kv. Fisken uppför
des bodar (Kling & Lindgren-Hertz 1990:34, se Ersgård, ovan om förändringen 
av bodarnas status och betydelseinnehåll).

EN FUNKTIONSINDELAD STAD?

Den omformning av topografin som genomfördes gjorde det möjligt att planläg
ga och bebygga ett större område. Den förändrade topografin möjliggjorde ska
pandet av nya hållplatser och rörelsemönster.



Byns plank

S:t Jörgen

RÖRSJON

VÄSTERSJÖN

[Figur 14] "Hållplatser" och möjliga rörelsemönster under 1300-TALET.

Den första hälften av 1300-talet är en expansiv fas i Malmö stads historia. Hela 
det äldre stadsområdet bebyggdes mer eller mindre tätt (fig. 14). I två områden fö
rekom stenhus, dels utmed stranden, väster om Södergatan, dels runt S:t Petri 
kyrka. Kyrkan, så som vi kan se den idag som en imposant, gotisk tegelbyggnad, 
uppfördes vid denna tid.

Genom att jämföra likheter och variationer i stationer, i detta fall av arkeolo
giskt undersökt bebyggelse och dess funktioner och kommunikationsstråken dem 
emellan, anas mönstret av en delad stad.

Det finns intressanta skillnader mellan de östra och de västra delarna av Mal
mös medeltida stadsplan. I den västra delen finns parallella gator med rätvinkliga 
tvärgator (Lödöen 1998:31). I de östra delarna saknas de vinkelräta korsningar
na. I stället fanns ”T-korsningar” som gav byggnaderna en visuellt framträdande
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roll som dominerande synfält och siktlinjer. Gatorna var ordnade så att de insti
tutionella byggnaderna utgjorde blickfång genom en ”tvingande” längdriktning 
för rörelse och synintryck. Gatorna ledde till och från dessa byggnader. Detta sätt 
att forma stadsmiljön var ett sätt för det feodala frälset att genom byggnader och 
deras placering exponera sin ekonomiska kapacitet och sociala ställning (Schoe- 
field & Vince 1994:64).

Under den här tiden kan staden närmast beskrivas som att ha varit indelad i 
olika områden eller zoner. Olika grupper har gestaltat rummen efter respektive 
ideal och behov.

Det fanns några gator som kan beskrivas som merkantila ådror. De utgjorde 
närmast ”gränzoner” mellan de östra och västra delarna och stranden som var 
den kungliga sfären. Mellan de merkantila ådrorna fanns områden som tycks ha 
varit mindre integrerade i det reglerade gatunätet.

DEN INSTITUTIONELLA STADEN

En form av institutionell, administrativ zon skapades öster om Södergatan, vid S:t 
Petri kyrka. Här låg bland annat Ärkebiskopens hus, Tunnelkomplexet och Ka- 
lendehuset (Rosborn 1987:285ff). I detta område bedrevs även handel. Verksam
heten utövades dels i anslutning till de avgränsande eller omgivande torggatorna 
Adelgatan och Södergatan, dels på gårdarna. I kv. von Conow fanns ett större 
packhus, för omfattande handelsverksamhet (Reisnert 1994:15). Tunnelkomplex
et, som låg utmed Adelgatans torgdel, var ett flerbostadshus, där de olika lägen
heterna användes som handelsbodar.

Under det första skedet av 1300-talet gjordes en tomt- och gatureglering i om
rådet öster om Södergatan då gränden från S:t Jörgen upphör och Kalendegatan 
gavs en mer varaktig sträckning (Andersson 1984a).

KO M M UN I K AT I O N S S T RÅK PÅ VÄSTER

I övergången mellan 1200- och 1300-talet anlades gator som löpte i nord-sydlig 
riktning till och från stranden. Den relativa rätvinkligheten i gatunätet tyder på 
att det inte i främst planerats utifrån institutionell bebyggelse. Det innebar inte att 
gatunätet inte framhävde byggnader, men gatorna ska snarast ses som renodlade 
kommunikationsstråk utifrån fiskets behov.

Ett antal undersökningar har kunnat belysa när gatorna anlagts. Fiskaregatan 
och Gråbrödersgatan bestod av ett knadderstenslager som låg strax över sjösan
den. Under Gråbrödersgatan fanns spår efter en lerbotten (Möllerström 1977; 
Wilhelmsson 1979:4). Mycket tyder på att Gråbrödersgatan, liksom Fiskarega
tan, anlagts i inledningen av 1300-talet. Ett stenhus, som ingick i den så kallade
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Dringenbergska gården, var orienterat ut mot den nord-sydliga Frans Suellsga- 
tan, vilket daterar denna till, senast, övergången mellan 1200- och 1300-talet 
(Reisnert 1994:30ff). Även nord-sydliga gator längre in från stranden, såsom 
Ostindiefararegatans äldsta del, har daterats till 1300-talet (Billberg 1979:24). 
Skriftliga källor visar att de nord-sydliga gatorna ännu in på 1400-talet hade stor 
betydelse för in- och utförsel av varor ur Malmö (Reisnert, ovan).

Spår efter knadderlager uppblandat med ben, slagg, torv och gödsel har tol
kats som möjlig gatubeläggning i Västergatan (Andersson, L 1975; Kling 1985:60). 
Men även under Västergatan har man påträffat lerbottnar (Billberg 1993:123). I 
detta sammanhang kan nämnas att det tomtdike som påträffades vid undersök
ningen i kv. Liljan tycks ha fortsatt ut i Västergatan. En profilritning från denna 
visar en nedgravning som ligger i linje med tomtdikets förlängning (Andersson, L 
1975; Babć & Mårald 2005). Västergatan har kanske inte varit en ursprunglig ga- 
tukonstruktion. De viktigaste kommunikationsstråken i väster tycks under denna 
period ha varit gatorna till och från stranden. Den äldsta bebyggelsen, från skif
tet mellan 1200- och 1300-talet, förefaller inte heller ha orienterats mot Väster
gatan. Detta är dock något osäkert på grund av yngre markingrepp.

Det så kallade ”Byns plank” har fått sitt namn efter uppgifter i kung Hans pri- 
vilegiebrev från 1487. Omnämnandet motsvarade sannolikt ett palissadverk mot 
landsidan åt söder (Reisnert 1997:30) men kan ha funnits runt hela staden. Efter
som ”Byns plank” blivit ett vedertaget begrepp används det fortsättningsvis om 
det palissadverk (terassverk) mot stranden som undersökts i kvarteren Fisken, 
Neptun och Skepparen (Nyberg 1985:73) och som uppfördes i skiftet 1200- och 
1300-talet. Det har knappast utgjort något effektivt försvar mot inkräktare. Det 
avgränsade däremot delar av staden från stranden som kontrollerades av kronan. 
När man trädde innanför ”Byns plank”, kom man in i ett nytt rum, där handels
männens styrt (Reisnert 1994:10). Avgränsningen har i första hand haft juridisk 
betydelse, för att markera att andra lagar gällde på insidan.

BEBYGGELSEN

Möjligtvis skulle man kunna beskriva väster som en ”stad i staden”, om än kan
ske inte så tydligt artikulerat som i de medeltida Lund. Handeln försiggick inom 
gårdarna. Till skillnad från torghandeln som främst karaktäriserades av daglig
varor, rörde handeln inom gårdarna mer storskaliga transaktioner.

Endast två stenhus från skiftet 1200- och 1300-talet är kända i väster. De har 
orienterats mot Byns plank eller mot gatorna som löper ner till stranden, vilket ta
gits som indicium för tolkningen av rörelseflödena. Det ena, i kv. Skepparen, bygg
des under första delen av 1300-talet (Einarsen 2004). Det andra, vilket dateras



till slutet av 1200-talet, ingick i det som senare benämndes Dringenbergska går
den. Det låg ut mot den nord-sydliga motsvarigheten till Frans Suellsgatan. Un
der 1300-talet byggdes ytterligare ett stenhus på denna tomt, ut mot Byns plank, 
”Fiskargatshuset” (Reisnert 1994:3011). Det uppfördes troligen av borgare Irån 
Lübeck (Reisnert, ovan). Placeringen i angränsning till stranden och den kungli
ga slären samt institutionerna i öster var strategisk. Ytterligare stenhus i området 
är omnämnda, men ännu inte lokaliserade.

Bebyggelsen i väst karaktäriserades i första hand av lackverkskonstruktioner, 
”primitivt korsvirke”. I kv. Fisken lanns vid övergången mellan 1200- och 1300- 
talet flera enklare byggnader. Vid mitten av 1300-talet var kvarteret bebyggt med 
korsvirkeshus, orienterade ut mot stranden och de nord-sydliga gatorna (Kling & 
Lindgren-FIertz 1990:3411). I kv. Västerport fanns ett L-format flerbostadshus i 
hörnet Långgårdsgatan-Västergatan. Utmed den nord-sydligt orienterade Lång
gårdsgatan fanns en byggnad, vilken hade träkällare. (Andersson & Siech 1980/82). 
Ytterligare en byggnad med träkällare har undersökts i kv. Neptun. Den låg utmed 
den nord-sydliga Fiskaregatan, med ingång utmed Västergatan. Källaren har da
terats till övergången mellan 1200- och 1300-talet. (Andersson, C. 1975). Tillträ
det till bebyggelsen låg endera från gatorna i nord-sydlig riktning, eller i direkt an
slutning, via angränsande gränder.

Det var inte bara handel som ägde rum inom gårdarna. Här skedde också rens
ning och saltinpackning av fisk. Arbetet försiggick i särskilda lokaler som ägdes 
av köpmännen (Eriksson 1980:36). Bebyggelsen i kv. Fisken har tolkats som så
dana lokaler (Kling & Lindgren-Hertz 1990:34).

Utvecklingen i västra Malmö visar likheter med den på Falsterbohalvön. Där 
blev marknadsbodarna en permanent företeelse och bodinnehavet reglerades. Bo
dar kunde överlåtas och säljas. Detta sammanföll med att lerbottnarna försvann 
(Ersgård 1988:73). Detta mönster känns igen i kv. Liljan. När lerbottnarna för
svann ersattes de av en blandad bebyggelse med såväl handelsgårdar som lokaler 
för fiskhantering och hantverk (Balic & Mårald 2005).

Det fanns även bebyggelse på stranden, utanför ”Byns plank”. I kv. Fisken 
fanns rester efter en enkel hydda (Kling & Lindgren-Hertz 1990:34). Enligt äld
re uppgifter skulle fiskarna hålla till på strandbredden, medan köpmännens bo
dar skulle stå lite längre upp (Eriksson 1980:29).

INFARTERNAS BETYDELSE

Det fanns även andra merkantila stråk i staden. I kv. Oskar, längs Södergatan, be
drevs under 1300-talet hantverk i form av järnsmide och brödbakning (Anders
son 1977). De norra delarna av Södergatan, utgjorde torggata på samma sätt som
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Adelgatan (Rosborn 1987:286). Torghandeln var reglerad. Det fanns uppsatta 
stenar som avgränsade torgområdet både på Adelgatan och Södergatan (Tomner 
1971:219f).

Läget ut med infartsvägarna var gynnsamt för handel, då det här samlades bön
der och köpmän på väg in och ut ur staden. På det nuvarande Drottningtorget har 
påträffats resterna efter ett flerbostadshus, en typ av ”radhuskomplex” från över
gången mellan 1200- och 1300-talet (Andersson 1982). En jämförelse med liknan
de byggnader visar att de kan ha haft bodar ut mot gatan (Thomasson 1996:155).

BOSTÄDER

Stadens övriga bebyggelse tycks inte ha legat lika tät och inte utmed de merkanti
la stråken. Det kan tolkas som att det fanns en tudelning mellan platser för boen
de och för arbete (Altenberg 1996:45). Den växande staden behövde arbetskraft 
som hämtades från den omgivande landsbygden. Den har valt eller fått bo mer av
sides. Exempel på sådan bebyggelse har kommit i dagen under Repslagaregatan, 
som vid 1300-talet inte var utlagd (Thörn 1982). Bebyggelsen var av enklare slag 
och låg då inne i kvarteret. Även i kv. Liljans södra del har det konstaterats bebyg
gelse placerad indragen från gatan (Persson 1988). Även den hantverksgård som 
undersöktes i kvarteret 2004 visar att det fanns flera parallella bebyggelsetraditio
ner beroende på mentalitet, sociala och ekonomiska förutsättningar. Ett exempel 
på en gård som skulle kunna karaktäriseras som mera ”lantlig” har undersökts i 
kv. Humle, i den östligaste delen av det äldre stadsområdet. Under 1300-talet hade 
området byggts om flera gånger. Husen var enkla och relativt små, 4x4 meter. I ett 
skede fanns en ”vävstuga” och man sysslade även med benhantverk och husbe- 
hovsodling. Den avsides placerade bebyggelsen, bostadstyp, byggnadsteknik, den 
ålderdomliga typen av vävstol har tolkats som att invånarna hade sin bakgrund på 
landsbygden (Wilhelmsson 1978:8ff). Den ”vanliga” bostadsbebyggelse låg mel
lan de merkantila ådrorna. De som bodde på detta sätt hade kanske sina kontakt
nät längs andra banor än det reglerade och sanktionerade gatunätet.

DEN KUNGLIGA NÄRVARON

Den senare omnämnda Flynderborg kan tolkas som en kunglig borg i Malmö. 
Den låg sannolikt i närheten av strandbron, nära strandporten och fogdeboden. 
Därifrån kunde tillträdet till huvudingången från sjösidan kontrolleras (Rosborn 
1984:39). Utöver att stranden fortsatt var ”regale” var kronan garant för att 
marknadsfred upprätthölls (Eriksson 1980:40f).

Borgen låg skild från staden strax öster om ”Byns plank” (Reisnert 2001:161). 
Det kan antas att Flynderborg inte var särskilt arkitektoniskt imponerande. Det



var snarare dess placering som gav den ett manifest symbolvärde som kontroll- 
och referenspunkt. Den låg i skärningspunkten mellan tre verksamhetsområden, 
stranden, den institutionella staden samt handelsgårdarna. Placeringen var den 
strategiskt bästa för att få in inkomster från fiskemarknaden och stranden samt 
den institutionella staden, med dess torg.

FLERA GRUPPER SKAPADE RÖRELS EFLÖDET

Tiden fram till mitten av 1300-talet innebar en förtätning av det äldre stadsområ- 
det. Vid övergången mellan 1200- och 1300-talet förefaller de nord-sydliga gator
na från stranden ha varit de väsentliga kommunikationsstråken på väster. Efter
som dessa gator skapat de sanktionerade mötesplatserna var en hög andel av be
byggelsen placerad ut mot dem och mot stranden. Bebyggelsens orientering tycks 
visa att tillträdet till gårdarna skett genom passager från stranden rakt in till de 
gårdar som utgjorde egna juridiska avgränsningar inom det område som definiera
des av ”Byns plank”. I kv. Neptun fanns en nedgång som gick fram till en öppning 
i strandpalissaden (Reisnert 1997:28f). Rekonstruktioner av äldre tomtindelning 
visar också att flera tomter lagts ända ut till stranden (Isberg 1923). Man har allt
så utformat gårdarna utifrån ett ekonomiskt perspektiv (jfr Reisnert, ovan).

Bebyggelsen i öster hade annan karaktär. Här fanns administrativa och insti
tutionella byggnader och torghandel. Kanske ska det ses som att de två område
na inte var samspelta. Flera grupper i staden kunde påverka och kontrollera rörel
seflödet i olika delar av staden. De olika mönstren för rörelseflöde kan ha sin 
grund i att verksamheten varit uppdelad och lokaliserad till olika delar, ett arv 
från de äldre skedena.

Adelgatan och Södergatan kan ses som sanktionerade torggator. Korsningen 
Adelgatan och Frans Suellsgatan, där det fanns stenhus, har ”övervakat” tillträ
det åt Väster. Korsningen kan tillskrivas en symbolisk betydelse i rörelseflödet 
från stranden och upp mot torggatan. De som var involverade i fiskemarknaden 
har haft tillräcklig styrka att markera denna plats.

Man kan tentativt tala om att det funnits flera typer av rum inom stadsområ- 
det. Öster har präglats av en institutionell arkitektur och ”T-formade” korsning
ar som anknöt till ett äldre feodalt uttryck, medan den västra delen tycks ansluta 
till ett merkantilt, borgerligt ideal. Kronans kontroll av staden begränsades till 
stranden. Denna var dock kanske den viktigaste knutpunkten i stadens rörelse
mönster. De växlande styrkeförhållandena tycks ha kommit till uttryck i kon
struktionen av rum och kommunikation.

Avslutningsvis fanns nu även en hel del bebyggelse mellan de merkantila ådrorna 
och på sätt och vis i utkanten av de renodlade marknads- och institutionsområdena.
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Kontaktytorna har upprätthållits via gränder och mindre reglerade kommunika- 
tionsstråk. Lokaliseringen skulle kunna tolkas som att de grupper som bodde här 
varit den svagaste av stadens aktörsgrupper.

FORTSATT FÖRTÄTNING OCH INTEGRATION

I mitten av 1300-talet hade ”Byns plank” tagits ur funktion i väster. Rivningen av 
”Byns plank” indikerar att tidigare avgränsningar förändrats. Stora utfyllnings- 
arbeten i bland annat kv. Fisken möjliggjorde bebyggelse närmare stranden (Kling 
&C Lindgren-Hertz 1990:51). Bebyggelsen på tomterna ökade.

ADELGATAN SOM HUVUDLED I VÄSTER

I exempelvis i kv. Liljan och kv. Gråbröder orienteras bebyggelsen ut med Västerga
tan, i stället för att som tidigare varit vänd mot de nord-sydliga gatorna (Ödman 
1990; Balic & Mårald 2005). Det uppfördes byggnader med källare vilket bland 
annat hörde samman med en ökad och specialiserad varuhandel (Mårald, nedan).

På Dringenbergska gården och det så kallade Fiskaregatshuset, byggdes sten
hus orienterade ut mot Adelgatan (Reisnert 1994:33ff). Strax dessförinnan hade 
man i kv. Skepparen uppfört ett stenhus med långsidan ut mot Adelgatan (Väster
gatan), senare benämnt Klingenbergska gården (Forsblad & Mårald 2001). Även 
mitt emot kv. Liljan fanns under 1400-talet ett stenhus, med källare, ut mot Adel
gatan (Västergatan) (Lekholm 1960). Huset är troligen uppfört under 1300-talet 
(muntligen, Anders Reisnert, Stadsantikvarie).

Integrationen visar sig också på andra sätt. Utmed hela strandremsan byggdes 
ett flertal kapell (Kling, nedan). Tillsammans med ökad stenhusbebyggelse inne
bar det att man nu kunde se samma inslag i stadsbilden i såväl väster som i öster. 
Det medförde bland annat institutionernas intåg i Väster.

Ar 1434 beslöt Erik av Pommern att en ny borg skulle uppföras (Tomner 
1971:196). Den så kallade Myntergården byggdes i den nordvästra delen av sta
den. Myntergården var omgärdad av tegelmur, som en förlängning av den stads
mur som bland annat ersatte ”Byns plank”. Integrationen av borg och stad kan 
tolkas som en tydligare relation mellan invånarna i Malmö och kungamakten (jfr 
Andrén 1985:108ff). Kungen behövde invånarna i Malmö för att upprätthålla 
handeln i området. Invånarna behövde borgen till försvar av sin egendom. (Reis
nert 2001:162f).

Den nya borgen fanns både i invånarnas närhet och på distans (fig. 15). Myn
tergården kan ha haft samma funktion som Falsterbohus. I motsats till den äldre
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S:t Petri

S:t Jörgen

[Figur 15] "Hållplatserna" i den integrerade, senmedeltida köpstaden.

borgen i Skanör har det knappt hittats några blymärken, vilket visar att kontroll
funktionen överförts till andra institutioner (Ahlqvist 2000:16). Borgen i Malmö 
ska snarare ses som en mera renodlad militär anläggning, som tillsammans med 
stadsmuren skulle skydda mot anfall, ett nog så pockande behov under 1400-ta- 
lets politiska situation.

FÖRÄNDRADE BETYDELSER HOS RUM OCH GRÄNSER

I Malmö har stadsrummet successivt förändrats från att inledningsvis ha utgjort fle
ra verksamhetsuppdelade rum med ursprung före stadens grundande, via en fast be
byggelse till flera samverkande rum, som under slutet av 1300-talet integrerats. 
Tvärs igenom dessa förändringar fanns varaktighet och kontinuitet i vissa av stadens 
mönster. Ett exempel på detta är de gränser som återfanns vid undersökningen i
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kv. Liljan. De har legat fast och upprätthållits allt sedan första hälften av 1200- 
talet. Gränsernas långa fysiska varaktighet behöver inte vara liktydigt med en sta
bil social situation eller låst betydelseinnehåll. Vi vet att rummen får nya innebör
der när miljön förändrats. Våra städer har visat sig ha många långlivade mönster 
vars betydelse och innebörd förändrats under årens gång. Detta visar vikten av att 
studera rummens inbördes för att få ett sammanhang. Förändringar i stadens 
rumsliga organisation kan tolkas som förskjutningar i invånargruppernas styrke
positioner. Olika grupper har dominerat vid olika tider eller dominerat olika de
lar. ”Uppdelade” rum är inte något som varit unikt för Malmö. Ett näraliggande 
exempel utgjordes av Lund. Här fanns en ”stad i staden” av kyrkliga institutioner 
och residens (jfr Andrén 1984:42ff).

Lars Ersgård har hävdat att det tidiga Öresundsfisket organiserats efter ett 
kollektivt grundmönster. Expansionen skedde på platser där de nödvändiga soci
ala och topografiska förutsättningarna förelåg, och inte genom att nya lokaliteter 
skapades. Enligt Ersgårds resonemang var det framförallt fiskarna, från landsbyg
den, vilka såg fisket som angelägenhet för hela bygden, som skapade mer perma
nenta fiskelägen (Ersgård 2001:1021). För Malmös del verkar en kollektiv menta
litet ha levt kvar hos såväl fiskare som de som beredde fisken. Detta ledde till sam- 
manslutning av den västra delen av strandreveln, vilken kom att avgränsas av 
”Byns plank”. När fiskemarknaden sedan expanderade under 1300-talet blev 
konsekvensen att staden inledningsvis behöll en form av uppdelning i ”verksam
hetsområden”.

I slutet av 1400-talet kom, enligt Ersgård, fiskhanteringen att integreras i stä
dernas ekonomiska liv och bedrivas med staden som utgångspunkt (Ersgård 
2001:103). Denna hopkoppling verkar ske tidigare i Malmö. Redan runt 1400 är 
fiskemarknaden i väster hopkopplad med den institutionella staden i öster. Inte
grationen stärkte såväl borgerskapet som kungamakten.

DEN GRADVISA GESTALTNINGEN

Jag har med utgångspunkt i genomförda arkeologiska undersökningar skisserat 
en bild av hur köpstaden Malmö successivt gestaltats. Jag har försökt att översikt
ligt visa på olika handlings- och händelsekedjor som legat till grund för skapan
det av ”hållplatser” och kommunikationsstråk, vilka skapat mönster som visar 
olika gruppers skiftande positioner och förmåga att hävda sina intressen och for
ma stadsrummet. Olika uppfattningar lever parallellt, det pågår ständiga kamper 
om att fylla stadsrummet med mening (Massey 1994:5).
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Under 1100- och 1200-talet skildes olika grupper av människor, verksamheter 
och funktioner. Innan en fast bebyggelse etablerades skiljde man på områden för 
reglerad fiskhantering, fiskeläge, marknaden och så vidare. I takt med fiskmark
nadens expansion ökades interaktionen. Det fanns ett behov av att minska av
ståndet. Den ökade, och förtätade, interaktionen såväl mellan invånare och besö
kare som invånarna emellan förändrade rummens identitet och innehåll (jfr Mas
sey 1994:169). Detta fick till följd att staden indelades på ett nytt sätt. Inom 
staden skapades flera parallella kontaktfält, mellan vilka det fanns olika typer av 
tillträde och begränsningar. Inom grupper som samverkade förtätades interaktio
nen, medan differentieringen mot andra förtydligades. Staden kom att delas upp i 
en merkantil zon kopplad till fiskemarknaden, en administrativ och institutions- 
tät zon med torghandel, en kunglig sfär på förstranden, samt annan bebyggelse. 
Den rumsliga gestaltningen varierade på grund av vilka sociala relationer man ef
tersträvade och utifrån vilka ideologiska ideal man anknöt till. Olika stationer 
sammanbands efter hand i ett allt tätare nätverk av olika kommunikationsstråk 
och staden integrerades. Allt fler institutioner och monumentala byggnader upp
fördes i den västra delen. Adelgatan brolades ända bort till den nya kungliga bor
gen Myntergården. Invånarna hade nu blivit beroende av varandra. De sanktione
rade gatorna sammanband nu olika hållplatser åt alla väderstreck. Malmö fanns 
nu som en mer enhetligt sammanhållen köpstad och blev under 1500-talet landets 
mest lysande.



STADSLANDSKAPEN INNEFATTAR

ÄVEN DE INRE RUMMEN.



DE RELIGIÖSA 
INSTITUTIONERNA I MALMÖ

JÖRGEN KUNG

«

S
nett mitt emot kv. Liljan hade dominikanerna, också kända som svartbröder
na, under medeltiden hus och kyrka. 1 likhet med gråbröderna, franciskaner- 
na, som inledningsvis höll till längre nedåt Adelgatan, skulle de leva på all
mosor. Deras närvaro har inom arkeologin traditionellt betraktats som ett 
uttryck för respektive stads ekonomiska bärkraft. Det finns därför all anledning att 

närmare beskriva vad som är känt om de institutioner som uppfördes i Malmö.
När det gäller det medeltida Malmös kyrkliga institutioner och byggnader vet 

vi att det fanns en äldre romansk kyrkobyggnad belägen på samma plats som den 
nuvarande gotiska S :t Petrikyrkan, uppförd i början av 1300-talet (Bager 1971:258). 
Både den romanska och den nuvarande kyrkan fungerade som stadens sockenkyr
ka. Vidare fanns ett Helgeandskloster beläget på det nuvarande Stortorgets nord
västra del, ett S:t Jörgenkapell beläget i nuvarande kv. S:t Jörgen, en latinskola be
lägen öster om kyrkan samt ett flertal kapell. I detta sammanhang presenteras en
bart de kyrkliga anläggningar som geografiskt ligger inom det förmodade 
marknadsområdet. Det är således de två konventen i kv. Skepparen respektive kv. 
Fisken samt de kapell som ligger norr om den lange Adelgade (fig. 16).

HELIG KORS KAPELL

Längst i väster låg Helig Kors kapell, ”vden fore westre port wid Mynberegor- 
den”. En viss osäkerhet i fråga om Helig Kors kapells exakta placering har präg
lat diskussionen bland Malmöforskarna. A. U. Isberg antog att kapellet legat på

109



S:t Gertrud
Dominikaner

S:t Simon 
& Judae :t Petri

S:a Anna

Helig Kors

S:t Jörgen

Fransiskaner

[Figur i6] De medeltida, religiösa institutionerna i Malmö.

fälten utanför Västerport. Einar Bager var mer försiktig angående dess exakta 
placering men menade att kapellet rivits i samband med utvidgningen av slottet 
1536-1542. Även Anders Reisnert har tagit upp frågan om Helig Kors kapells 
placering (Reisnert 1997). Han utgår från uppgifter från kontinenten, framförallt 
från nuvarande Polen, där yttre torn framför stadsportarna vanligen innehöll ett 
kapell för resande. I Malmös fall skulle detta kunna gälla Helig Kors kapell, som 
var en kyrklig inrättning för resande. Reisnert menar att Isberg bygger sin tolk
ning på uppgiften att den första evangeliska gudstjänsten ägde rum i ett övergivet 
kapell vid Rådmansvången. Tillströmningen av åhörare resulterade i att betet 
blev nedtrampat varför predikningarna flyttades till Heliga Korsets kapell, som 
dock visade sig vara för litet. Reisnert menar att Isbergs tes att även Heliga Kor
sets kapell låg ute på fältet men i detta fall utanför Västerport är mindre trolig.
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Han menar också att det inte har funnits någon anledning att riva kapellet i sam
band med utvidgningen av slottet om det inte legat i vägen för fortifikationen, vil
ket inte bör vara fallet om kapellet placerats ute på ett öppet fält. Kapellet bör så
ledes ha placerats i direkt närhet till Västerport eller hellre i själva Västerportkom- 
plexet. Uppgiften att kapellet raserades omkring 1530 i samband med utbyggandet 
av slottet kan förklaras med att kapellet möjligen var inrymt i andra våningen i ut
anverkets torn på Västerport. Det yttre tornet, där kapellet kan ha varit inhyst, 
fyllde ingen funktion i försvarsverket medan Västerports huvudtorn ingick som en 
del i befästningsverket. Resultaten från undersökningen av Västerport 1923, stär
ker hypotesen om ett yttre torn framför huvudtornet (Reisnert 1997:43). Namnet 
Helig Kors kapell omnämns första gången 1522, medan Västerport omnämns re
dan 1360 i samband med Valdemar Atterdags privilegiebrev för Malmö.

TIGGARORDNARNA

Urbaniseringen hade vid 1200-talets början resulterat i att den kyrkliga organisatio
nen inte räckte till för den växande befolkningens behov av gudstjänster, predik
ningar och själavård. Det var nu, med den nya penninghushållningen i kombination 
med städernas expansion, som en ny typ av ordnar fick en funktion att fylla - näm
ligen franciskaner- och dominikanerorden. De äldre ordnarnas kloster hade tidigare 
varit de enda bildningshärdarna i Europa. Efterhand hade makten och ledningen av 
undervisningen tagits över av domskolorna för att senare övergå till de fria universi
teten. Det var nu tiggarordnarnas självpåtagna uppgift, särskilt dominikanernas, att 
återerövra detta förlorade inflytande över själarna. Till skillnad från andra ordnar, 
som var självständiga och självförsörjande, var tiggarordnarna organiserade i pro
vinser där bröderna drog ut på vandring mellan städerna för att predika och under
visa. Det var just predikan som var huvuduppgiften och inte vården av fattiga och 
sjuka, vilket var exempelvis Helgeandsordens främsta uppgift (Beskow 1989:13).

Etableringen av dominikanernas respektive franciskanernas konvent i Malmö 
bör ses i ljuset av stadens successiva tillväxt som ekonomiskt och handelscentrum. 
Det finns en uppgift från 1294 där kung Erik Menved förbjuder sin fogde i Malmö 
att hindra dominikanerbröderna från Lund att samla allmosor i Malmö. Någon 
gång mellan 1296 och 1333 etablerade dominikanerna sig på den plats som idag 
motsvarar kv. Skepparens östra del. Först 1419 grundades ett franciskanerkonvent 
i Malmö, enligt en uppgift från 1530-talet av franciskanerbrodern Peder Olsson. 
Peder Olssons uppgifter kan dock betraktas som en partsinlaga där denne vill 
framhålla de äldre kungarnas godhet gentemot franciskanerna till skillnad från
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kung Fredrik I som skänkte bort det senare konventet till stadens borgare. Instif
tandet bör istället ha skett mellan 1423 och 1434 (Larsson 1988:39). Platsen för 
konventet motsvarar idag kv. Fiskens östra del. Ar 1489 flyttade franciskanerna 
till en nybyggd anläggning i de södra delarna av nuvarande Kungsparken, där ka
sinot nu är beläget.

Det är inte enbart frågan om när franciskanernas konvent grundades som dis
kuterats; även namn- och orienteringsforvirringen har präglat diskussionen. Flera 
tolkningar har gjorts, problemet är att namnet S:t Simon et Juda kapell användes 
på två kapell varav det ena är lokaliserat till kv. Fiskens östra del, medan ett annat, 
i litteraturen, har placerats invid Myntergården. Sven Rosborn menar att S:ta 
Anna apud mare är samma kapell som det S:t Simon et Juda som nämns vid Myn
tergården. Genom 1500-talsarkivalier kom Rosborn fram till att detta kapell kall- 
lades Capelsgorden och kan lokaliseras ungefär till nuvarande gamla hovrätten. 
Enligt Rosborns tolkning har man behövt två kapell därför att man utvidgat kon
ventet, men att man på grund av begränsat utrymme inte kunde bygga ut i etapper 
med bibehållen altartjänst. Kapellet i kv. Fisken har således ärvt samma namn som 
det tidigare ”reservkapellet”. Gråbröderna har alltså utnyttjat två olika platser i 
staden, tre med reservkapellet S:ta Anna/S:t Simon et Juda (Rosborn 1980).

FRANSISCANERKONVENTET

Öster om och inte långt från Heliga Korsets kapell låg det tidigare nämnda Sanc- 
ta Annas kapell, det ”reservkapell” som senare troligtvis omtalas som Symonis et 
Jude kapell och som på så sätt gett upphov till plats- och namnförvirringen. Detta 
äldre kapell uppges vara en gåva till franciskanerna av Erik av Pommern år 1419 
och är troligen det som omnämns som St. Symonis et Jude kyrkogård år 1434.

På 1430-talet planerade stadens råd att bygga ett S:torum Simonis & Jude ka
pell det vill säga det yngre kapell som kom att bli kyrka i gråbrödernas konvent i nu
varande kv. Fisken. Kyrkan hade bland annat två altare stiftade till S:t Antonius och 
S:ta Barbaras ära (Bager 1971:273). Kyrkan revs någon gång mellan 1537 och 1543.

Kv. Fisken undersöktes i sin helhet 1983.1 områdets östra del påträffades rester 
av franciskanernas konventsområde. Trots betydande sentida grundläggningsar- 
beten var det möjligt att dokumentera två grundmurar, varav den längs Västerga
tan tolkades som resterna kapellet. Kapellets bredd var ca 11 m, medan längden är 
mer osäker men kan ha varit ca 20 m med tanke på tomtens längd. Den andra 
grundmuren bildade ett sydvästhörn i en byggnad som sträckt sig längs nuvarande 
Lilla Bruksgatan. Norr om kapellet påträffades elva mer eller mindre skadade ske
lett. Skelett från samma område hade påträffats 1913 och 1948 (Kling 1985:56).
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År 1993 utfördes en undersökning i Norra Vallgatan, i direkt anslutning till kv. 
Fisken. De rester efter en tegelbyggnad som påträffades i den nuvarande gatumar- 
ken gav tillsammans med kunskaperna från undersökningen 1983, en god bild av 
franciskanerkonventets utbredning mot norr. Tegelbyggnaden var välbevarad med 
bland annat en i fullmur uppförd gavelvägg, samt ett diagonalt lagt tegelgolv. 
Byggnadens norra långvägg var till skillnad från gavelväggen murad i skalteknik. 
Denna vägg fortsatte utanför husets nordvästra hörn, och bör således även ha va
rit en del av klostermuren. Konventsområdets norra begränsning kunde därmed 
fastslås. Det fanns inte något i husets konstruktion eller utseende som avslöjade 
dess funktion. Men om vi utgår från att klosterkapellet låg vid huvudstråket, bör 
anläggningen i Norra Vallgatan vara resterna av refektoriet, brödernas matsal, 
som enligt gängse byggnadstradition lades längst bort från kyrkan (Kling 1995).

DOMINIKANERNAS KAPELL

Dominikanernas kyrka, belägen i kv. Skepparens sydöstra hörn, omtalas för för
sta gången 1530, som Sancte Marie Magdalene kapell, när det skänktes av kung
en till staden för att användas som byssehwss. Detta var långt efter det att kapel
let uppfördes någon gång mellan åren 1296 och 1333. Uppgifter tyder på att ka
pellanläggningen revs i etapper: i slutet av 1500-talet, under 1630-talet samt under 
1670-talet. Åren 1931-1938 och 1953 frilädes murrester och skelett. Vid utgräv
ningar 1976-1977 frilädes murar, tillstötande gatu- och kulturlager samt skelett. 
Sven Rosborn har i ett manusutkast om Malmö medeltida bebyggelsetopografi 
gjort en genomgång av resultaten från tidigare undersökningarna och på så sätt 
skapat en bild av det forna klosterområdet. Kapellbyggnaden har legat med längd
sidan upp mot Västergatan och varit 9x16 m stor. Förmodligen har kapellet haft 
två ingångar, en från Västergatan och en i korets norra långsida ut mot begrav
ningsplatsen (Rosborn, manus). Strax öster om och sammanbyggt med kapellet 
fanns resterna av ett ”Graabrödre Torn”. Detta torn stod kvar längre än övriga 
byggnader i klosteranläggningen. Tornet revs dock mellan 1678 och 1686 (Lars
son 1988:13). Större delen av kapelltomten har varit begravningsplats, begränsad 
åt norr, väster och öster av en kraftig tegelmur. Utgrävningen i Gråbrödersgatan 
visade att även här funnits en mur, även om grundstenarna har avlägsnats under 
senare tid. I samband med anläggandet av begravningsplatsen har man gjort en 
utfyllnad för att utjämna den befintliga sluttningen mot norr. Den norra muren 
hade därför försetts med sex stycken strävpelare mot jordstycket. Muren hade fö
regåtts av en pålningskonstruktion som löpte längs med Norra Vallgatan. Stolpar
na var ställda i dubbla rader och den norra raden var försedd med snedsträvor.
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Pålningssystemet tolkades som resterna efter en enkel träterrassering mot stran
dens lägre liggande partier (Kling 1985:62).

5 : T GERTRUDS KAPELL

Längst i öster, vid utfarten mot Lund, låg Sancte Gertruds kapell, troligen place
rat inom nuvarande kv. Fersen där den så kallade S:t Gertruds gård var belägen. 
Sankta Gertrud betraktades tidigt som ett skyddshelgon för väg- och sjöfarare; 
något som möjligen kan sättas i samband med kapellets placering. Kapellet omta
las första gången 1503 och sista gången 1529. År 1930 påträffades obetydliga 
murrester som kan härröra från en medeltida byggnad. Ett ”Heligest torn” på 
forstranden omtalas år 1475. Tornet lokaliseras till området norr om Sankta Ger
truds kapell (Rosborn 1984:39).

KYRKAN OCH HANDELN

Där handel bedrevs fanns även kyrklig verksamhet. Köpmannagillena hade ofta 
egna kyrkor, ecclesia mercatorum. De kapell som uppfördes längs stranden från 
nuvarande Malmöhus i väster till kv. Fersen i öster låg samtliga inom marknads
området. Det är därför högst troligt att de kan sättas i samband med den merkan
tila verksamheten. Vi får förmoda att verksamheten i Malmö inte skilde sig på nå
got väsentligt sätt från övriga köpstäder. Vi har dock inga äldre skriftliga uppgif
ter om kapellens funktion, i de flesta fall inte heller när de grundades, utan 
uppgifterna är sena eller omnämns endast när byggnaden rivs.

De förordningar som gäller handelsverksamheten i privilegiebreven för Mal
mö ger en allmän bild som visar att främmande köpmän utgjort en viktig del. När 
det gäller de kyrkliga institutionernas del av det ekonomiska livet och sambandet 
med köpmännens sammanslutningar är uppgifterna i ännu högre grad fragmen
tariska. De tidigare nämnda uppgifterna från andra platser visar dock att främst 
tiggarkonventen var en integrerad del av den merkantila verksamheten.

Det omnämns från flera städer att i vissa fall användes kyrkobyggnaderna som 
upplag för varor. Det var tillåtet att använda hela kyrkoutrymmet med undantag 
för altaret. Även kloster grundades i anslutning till marknaden något som var sär
skilt tydligt när det gäller dominikaner- och franciskanerordnarna. I några fall 
stod klostren som ägare av bodar exempelvis i Ebelholt och Sorö på Själland, Ma
ribo på Lolland och Ås i Halland (Eriksson 1980:75). Tilläggas bör att klostren
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tillsammans med frälsemän hade rätt att driva handel på utlandet med förbigåen
de av städernas borgerskap (Kling 1985:57).

Vid sidan av sitt egentliga arbete kunde kyrkans präst fungera som skrivare för 
köpmännen. I kyrkobyggnaderna bevarades även relevanta privilegiebrev, penga- 
kistan samt vikter och lod. Köpmännen fick betala en fjärdedels procent av sin 
omsättning i skatt till kyrkan (Eriksson 1980:58f).

Med tanke på placeringen av dominikanerkonventet i kv. Skepparen och fran- 
ciskanernas komplex i kv. Fisken är det troligt att det funnits ett samband mellan 
de merkantila och religiösa institutionerna inom marknadsområdet i Malmö. Nå
got som klart visar att nuvarande kv. Fisken hörde till de områden som utnyttjades 
under höstmarknaden är en uppgift från altargodsets räkenskaper från 1532 (re
dan 1530 hade gråbröderna fördrivits från Malmö): Landgilde aff Sanatorium Sy- 
monis et Jude Cappels godz: Item 20 mark Mester Claus Bartskere aff then gord 
norden förr Sanctorium Symonis et Jude Capell. End 24 sk aff the boder utanför 
St. Symonis et Jude Capell uti Hustmarkedit (Bager, Excerpter). Claus Bartskere 
bodde på det område som motsvarar sydöstra hörnet av kvarteret, det vill säga den 
troliga platsen för konventet. Uppgifterna om bodarna utanför kapellet bör även 
vara giltiga för den tidigare bebyggelsen på platsen mot Norra Vallgatan.

Det stärker hypotesen om att kapellen inte endast var avsedda att vara an
daktsrum utan även kan ha fungerat som lagerrum och att inte bara tiggarbröder- 
na utan även prästerna spelade en icke oväsentlig roll i administrationen av han- 
delsverksamheten.

Även om både dominikanerna och franciskanerna var inblandade i handels- 
verksamhet fanns det en skillnad mellan dem. Den äldre dominikanerorden eta
blerade sig tidigt i Malmö, medan franciskanernas etablering har ett tydligare 
samband med stadens utveckling till en av Danmarks mer betydande handelsplat
ser. Franciskanernas anläggning i kv. Fisken har, med ett större antal bröder, 
krävt mer tillgång till kapital till skillnad från dominikanernas mindre filialkon
vent som troligen till stor del kunde drivas med hjälp av allmosor (Farsson 1988: 
47). Ett exempel på en mer utåtriktad verksamhet som genererade pengar till 
franciskanerna var det tegelbruk som var beläget i nuvarande kv. Tranan. Även 
om franciskanerorden under 1400-talet upplevde en ny våg av fattigdomsideal 
hjälpte det föga eftersom reformationens aggressiva propaganda ofta inriktade sig 
mot brödernas påstådda parasiterande. De ansågs inte bidra till det gemensamma 
genom hederligt arbete. I östra Danmark blev Malmö ett centrum för reformatio
nen. Det definitiva slutet för franciskanerna i Malmö inträffade veckan efter påsk 
1530, då man med trakasserier och våld fördrev bröderna från staden (jfr Brors
son & Farsson, nedan).
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DET ÄR ALLTID DET MEST NYLIGEN FÖRFLUTNA

SOM PRÄGLAR MINNETS ANDSKAP.



KVARTERET LILJAN GENOM TIDEN

STEFAN LARSSON & IVAN BALIC

I
 följande kapitel ges en översikt över undersökningsresultaten i form av den peri

odisering vi skapat i spår och lämningar. Den är tänkt att fungera som en orien
tering och bakgrund för läsningen av de följande texterna. För de som är intres
serade av att studera undersökningen i detalj hänvisas till den så kallade daffen 

(Dokumentation av fältarbetsfasen), vilken med bilagor fungerar som en vägled
ningtill källmaterialet(<http://www.raa.se/uv/rapp_daffarsyd.htm>). Sammanfatt
ningen bygger på den stratigrafiska bearbetning och redovisning som gjorts av 
Ivan Balic, Ingvar Mårald och Anna Lagergren-Olsson.

Vi hade förmånen att få undersöka en förhållandevis stor yta som omfattade 
de större delarna av flera historiskt kända tomter. Att på detta sätt kunna arbeta 
med helheter ökade våra möjligheter att tolka och förstå hur - och varför - man 
format och omformat sin miljö. Kv. Liljan erbjuder både variation och förändring 
genom sin unika sammansättning av aktivt skapade miljöer. Platser skapas och 
omformas genom människors handlande. Deras mening skapas genom den 
mänskliga närvaron. Stadsrummet är alltså på en gång både konkret och abst
rakt. Samspelet mellan byggnader, gator och gårsdplaner - mellan öppna och 
slutna ytor är påtagligt medan ”tankerummet” är ett spänningsfält som det av 
naturliga orsaker är svårt att illustrera arkeologiskt. Vad vi tror har varit en plats 
syfte och hur den faktiskt använts behöver inte nödvändigtvis vara samma sak. 
Dessutom är förändringar resultaten av, och uttrycken för, flera hopvävda proces
ser som kan vara svåra att ge en entydig beskrivning.

Man kan dela in tid och rum på många olika sätt. För att göra både tiden och 
rummet meningsfyllda och för att kunna beskriva sociala mönster behöver vi
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definiera hur människor format sin omgivning, vilka handlingar som ägt rum och 
i vilken ordning det skett.

Inom arkeologin används lite olika begrepp för hur vi delar in den kronologiska 
sekvensen: ”fas”, ”period”, ”miljö” (se t.ex. McLees, Nordeide, Petersen & Saun
ders 1994, Saunders 2000; Fogelberg, Gardelin & Menander 2004). Med vilken 
grad av finhet som indelningarna låter sig göras beror ytterst av bevaringsförhål- 
landena på den plats som undersöks. Ju mer och bättre bevarade spår och läm
ningar desto mer detaljerat kan man arbeta. De teoretiska utgångspunkterna för 
indelningen är dock desamma oavsett bevaringsförhållande. En ”fas” är en tids
period av en sammanhållen rumslig organisation som människor skapat på en 
viss plats. En ”fasgräns” utgörs av en förändring i den rumsliga och sociala situ
ation som kan avläsas på platsen. Likt scenbytet på teatern är det andra männis
kor och verksamheter som formar omgivningen. Med vilken tydlighet man kan 
rekonstruera förändringar hör samman med hur pass detaljerade undersöknings- 
och dokumentationsmetoder man tillämpar. Mindre detaljerade metoder ger na
turligt nog betydligt grovmaskigare rekonstruktioner.

Den stratigrafiska analysens enheter ställs i relation till dateringsunderlag och 
exempelvis skriftliga uppgifter om ägande och arrende för att kombineras till en 
beskrivning av miljöer.

I bearbetningen försöker vi åskådliggöra dessa scenbyten dels genom konventio
nella planer, dels genom grafiska illustrationer över områdesutnyttjandet, så kallade 
land use diagram. De senare illustrerar vad som varit stabilt respektive förändrats i 
ett områdes användning genom tidens lopp (fig. 17). Figurerna kan bearbetas ytter
ligare för att förtydliga hur man skapat eller förhindrat tillgänglighet, och indelat en 
plats. I takt med att allt fler undersökningar görs kan sådana här analyser från olika 
delar av en stad jämföras för att förtydliga eventuell samtidighet i förändringar.

Bearbetning och grafiska framställningar utgör i första hand verktyg för att 
ordna de fysiska spåren och lämningarna. De är alltså inte nödvändigtvis det 
samma som det kultur- eller socialhistoriska skeendet, något som varje läsare bör 
vara uppmärksam på.

Målsättningen för vår undersökning och bearbetning har varit att försöka iden
tifiera brytpunkter och stationer på vägen till den urbana livsform som vi ser om
kring oss idag i bland annat Malmö. Bevaringsförhållandena var dock sådana att 
kvarterets invånare, med några få undantag, mer anas än syns. Det följande blir 
därför, trots allt, snarare en beskrivning av människornas rum, än av dem själva.

På de följande sidorna presenteras de övergripande faser av olika varaktighet vi 
menat oss finna. Det är fullt möjligt att dela in dem ytterliggare. Presentationen be
står av en översiktlig plan över spår och lämningar efter det som uppförts och an
vänts under varje period samt en kort beskrivning över de aktiviteter som bedrivits.
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[Figur 17] Arkeologiska undersökningar bearbetas
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FÖRHISTORIEN

Den strandrevel mot Öresund där Malmö ligger har använts av människor sedan 
lång tid tillbaka. Det fanns spår och lämningar från jägarstenåldern fram till vår 
egen tid.

Det går inte att, utifrån denna undersökning, säga särdeles mycket om de män
niskor som under förhistorisk tid vistats i området. De hade inte omformat om
givningen i någon, för oss, avläsningsbar grad. Däremot fanns kvarlämnade spår 
efter olika aktiviteter i form av flinta. Fyndmaterialet har skiktats och utgör under
sökningen tre äldsta faser.

Den äldsta bearbetade flintan var från mesolitisk tid, jägarstenåldern (ca 
10 000-ca 4000 f. Kr.), och var, till skillnad från övrig flinta på platsen, helt vit- 
patinerad. En översiktlig slitspårsanalys av en av flintorna visar att de använts vid 
slakt. Platsen kan vid någon tidpunkt ha använts som en slags ”satellitlokal” till 
boplatserna, för fiske och jaktexpeditioner. Sådana är kända i mesolitiska samman
hang sedan tidigare.

Några bredare flintavslag och flintskivor som ansluter till en neolitisk flinthant- 
verkstradition illustrerar mänsklig närvaron från bondestenåldern, (ca 4000-ca 
1800 f. Kr.). Avslagen påminner om sådant avfallsmaterial som skapas då flint- 
knutor öppnas och formas till en kärna eller råmaterial för exempelvis yxor. Det 
har tolkats som lämningarna efter mera tillfälliga aktiviteter snarare än efter en 
bosättning då det saknades träkol och bränd flinta i lagren.

Majoriteten av flintan kommer från bearbetning som inte kunnat tidfästas 
närmare. Den har sannolikt slagits från de flintknutor som finns naturligt i gruset 
på platsen. Få av avslagen var vidarebearbetade till redskap.

Strandreveln har fortsatt att användas under senare delen av förhistorien även 
om vi haft svårt att fastställa vid vilka tider. Det fanns emellertid inget som tydde 
på att platsen använts kontinuerligt. Det var en plats dit man kom för att fiska 
men kanske har stranden också utnyttjats som nattläger för sjöfarare. Spåren ut
gjordes av vad som troligen varit ett vindskydd och en enklare hydda.

«< [Figur i8] Kv. Liljan 2 & 22. Lämningar äldre än medeltid.
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MEDELTID
HÖSTFISKE

Någon gång under 1100-talet inleddes ett mer kontinuerligt användande av den
na del av strandreveln. Ett femtontal lerbottnar och några enstaka stolpkonstruk- 
tioner anlades. Det fanns inga spår efter bebyggelse eller andra aktiviteter inom 
undersökningsområdet. I många av lerbottnarna fanns tunna sandlinser som vi
sade att de periodvis varit övergivna. De användes under höstarna då sillen gick 
till.

Flera lerbottnar var omlagda på samma plats, några av dem i upp till sju om
gångar. Detta tyder dels på ett förhållandevis långvarigt utnyttjande av platsen, 
dels på att det funnits någon form av rumslig indelning eller hävd av olika delar 
av området. Det visar i sin tur att verksamheten varit organiserad. De människor 
som fiskat och varit verksamma här har sannolikt varit befolkningen från de om
givande byarna (Anglert, ovan).

Dateringsunderlaget är magert, tre krukskärvor, men visar att området använ
des innan staden grundlädes. Förekomsten av omlagrad 1100-talskeramik visar 
dessutom att det kommersiella fisket inleds vid samma tid som i övrigt längs Skå
nes kuster. Människorna längs Öresundskusten har interagerat med ett större 
ekonomiskt landskap.

«< [Figur 19] Kv. Liljan 2 & 22. lämningar efter höstfiske under hoo-talet.
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REGLERING

I samband med att en gränsmarkering i form av en ränna grävdes tvärs över om
rådet tycks det ske ett avbrott i fiskhanteringen. Rännan löpte i nord-sydlig rikt
ning och delade in undersökningsområdet i två delar. Dokumentation som gjor
des i samband med fjärrvärmearbeten i Västergatan år 1975 skulle kunna tolkas 
som att rännan fortsatt ut i den senare gatumarken. Det finns en nedgravning i 
rännans förlängda linje (Andersson, L. 1975, jfr Mårald, ovan). Området förefal
ler ha legat outnyttjat under en period eller endast ha använts extensivt eftersom 
det bildats en ny växthorisont. Eftersom återväxt kan ske ganska snabbt i strand
miljö är det osäkert hur lång tid det handlat om. Möjligen har landningen av fis
ken flyttats bort från det reglerade området.

Regleringen innebär att det gjordes ytterligare anspråk på området. Agerandet 
bör ha varit en del av de handlingar som syftade till att grundlägga staden. Troli
gen har hela det område som tidigare användes reglerats. Det innebar emellertid 
inte att platsen togs i anspråk för bebyggelse. Det tycks snarare ha varit fiskhante
ringen som omorganiserats.

Om det tidigare varit bönderna från de omgivande byarna som verkade på 
platsen är det kungamakten som var den som kunde göra anspråk på rätten att 
reglera.

«< [Figur 20] Kv. Liljan 2 s 22, spår efter reglering.
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FISKET

Området togs emellertid åter i bruk för fiskeri och ytterligare ett 70-tal lerbottnar 
anlades. Många hade byggts om och haft lång kontinuitet.

Osteologisk analys har gjorts från 49 lerbottnar. I lerbottnarna var bevarings- 
förhållandena så goda att även fiskfjällen fanns kvar. I 41 prover fanns dessutom 
fiskben, vilka bestämts av osteolog Annica Gardell. Sju arter fanns representera
de: sill, torsk, flundra, horngädda, ål, abborre och braxen. Sillen dominerade to
talt (och utgjorde 85 % av vikten, 70 % av antalet) (Gardell 2005). Småtorsk och 
flundra är vanlig bifångst vid sillfiske. Storleken på sillen visar att det rört sig om 
höstfiske. Benmaterialet visar att det varit urgälad sill som förvarats i lerbottnar
na. Den stora mängden fjäll visar att det rört sig om omfattande mängder (Gar
dell 2005). Med hänvisning till lerbottnarnas former och mått, satt i relation till 
deras läge - de större låg närmre stranden - och den jämna storleken på sillen, me
nar Annica Gardell att fångsterna inledningsvis lagts i de större för att sedan sor
teras efter storlek och vikt, för att kunna lägga sillen prydligt och i rätt antal, var
vad med salt (Gardell 2005).

Ett nytt element var att det funnits trälock över vissa lerbottnar. Locken har 
skyddat dem mot flygsand. Denna ökade omsorg tyder dels på att lerbottnen, dess 
innehåll och dess placering har fått ett tydligare (ekonomiskt) värde, dels understry
ker det att verksamheten bedrivits inom ramarna för en noggrannare reglering och 
kontroll än tidigare. Lerbottnarna har kanske inte tillåtits att stå öppna.

I övrigt tycks området nu ha använts något mera mångsidigt än tidigare. Det 
fanns spår efter flera olika typer av anläggningar som exempelvis hägnader, stolp- 
konstruktioner, härdar och avfallsdepositioner. Det tyder både på ett ökat antal 
inblandade människor och på en mera permanent närvaro, även om den fortfaran
de kan ha varit periodisk. Såväl den låga andelen sot och träkol i jordproverna, 
som den lilla andelen kokkärl i keramikmaterialet (Brorsson 2005), visar att det 
inte funnits några bostäder inom det närmaste området.

Det kasserade keramikmaterialet bestod till 85 % av serveringskarl av konti
nentalt ursprung (Brorsson 2005) vilket visar att mat och dryck förtärts på plat
sen medan tillagningen skett på annat håll. Man kan skissa en ögonblicksbild av 
människor som arbetade hårt hela dagarna med att ta hand om fisken. När tillfäl
le gavs tömde man en kanna öl och åt något som hämtats i ett av alla de stånd som 
serverade mat och dryck på marknaden.

«< [Figur 21] Kv. Liljan 2 & 22, spår i form av lerbottnar

EFTER DET OMFATTANDE FISKET UNDER 1200-TALET.
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FISKHANTERINGEN FORANDRAS

Från andra halvan av 1200-talet ändrades områdets användning. Lerbottnarna 
togs ur bruk. Att det bildades nya växthorisonter visade att delar av området åter
igen använts extensivt under en period. Tomterna låg dock inte öde. Tomtrännan 
grävdes om och i de södra delarna av undersökningsområdet fanns aktivitetsspår 
i form av utlagda plankor, en stenlagd yta och avfallsgropar runt en mindre bod.

Det fanns få skärvor efter kokkärl, så troligen har det rört sig om en fiskebod. 
Kanske flyttades hela landningen av fisk ned till förstranden.

Även om det inte fanns några direkta spår efter marknaden på platsen märk
tes den genom keramikmaterialet, som inte uppvisade några större skillnader 
jämfört med tidigare (Brorsson 2005). Detta bör tolkas som att marknaden och 
människorna kring den fortfarande fanns alldeles i närheten och att den spelade 
samma roll i hela närområdet, även om kärlformerna hade förändrats.

«< Figur 22] Kv. Liljan 2 & 22, spår och lämningar från i200-talets andra halva.





BOSTADSBEBYGGELSE

Under 1200-talets senare del uppfördes bostäder på båda sidor om tomtrännan. 
Bebyggelsen var relativt gles. Det är inte helt klarlagt hur många tomter som fun
nits inom undersökningsytan vid den här tiden eftersom trevåningshuset från 
1800-talet står kvar mitt i området. Med utgångspunkt i den västra tomtens stor
lek och de påträffade byggnadernas placering har det sannolikt funnits tre tomter 
i kvarterets norra del.

På den västra tomten var bebyggelsen öst-västligt orienterad och förefaller att 
ha varit vänd ut mot Gråbrödersgatan och grupperat sig runt en liten gårdsplan. 
På denna fanns i anslutning till husen en träskodd latrin.

På den mellersta tomten fanns en byggnad med baksidan upp mot tomtgrän
sen. Huset var något indraget på tomten, var nord-sydligt orienterat och hade ett 
golv som var nedsänkt ungefär 2 dm. Väggarna, i fackverksteknik, vilade på fotträ 
som låg på syllstenar eller i rännor. Ingången, i norr, låg ut mot en stenlagd yta. 
Troligen har det även funnits en ingång i den östra långsidan mot den, antagna, 
öppna yta som fanns på den östra tomten. Det är inte klarlagt om det funnits yt
terligare bebyggelse på tomten.

Det fanns inga tydliga spår efter bebyggelse på den östligaste tomten annat än 
avtryck efter borttagna syllstenar i nord-sydlig riktning.

Att andelen kokkärl övervägde i fyndmaterialet visar att det rörde sig om bo
städer. Med undantag för dryckeskrus i olika former av stengods så var keramiken 
framställd i regionen (Brorsson 2005). Detta speglar både sociala och ekonomis
ka förändringar av människornas livsvillkor i området. Man uppförde permanent 
bostadsbebyggelse vilket betyder att kopplingen till marknaden och dess säsongs
bundenhet var annorlunda. Marknaden var fortfarande årets viktigaste händelse 
men nu bodde man här hela året om, vilket innebar att man inte kunde ha sam
ma tillfälliga och kortsiktiga konsumtionsmönster som tidigare.

Bi

«< [Figur 23] Kv. Liljan 2 6 22, den äldsta bostadsbebyggelsen från i200-talet.





HANTVERKARGÅRD

I början av 1300-talet gjordes den västra tomten om till hantverkslokal. I den syd
östra delen byggdes ett korsvirkeshus. På gårdsplanen norr om byggnaden visade 
ett halvdussin träskodda gropar att det bedrivits garveriverksamhet (fig. 24). Att en 
av groparna fyllts med gödsel visade att man också hållit djur. Området i norr före
faller att ha varit extensivt utnyttjat, även om detta, till följd av yngre ingrepp, för
blir oklart. Det antyder att Västergatan varit av mindre betydelse för verksamheten 
än den nord-sydliga Gråbrödersgatan, som var passagen till och från stranden.

På den mellersta tomtens flyttades, så när som på en mindre källare, byggna
derna utanför det undersökta området (fig. 25). Tomtrännan grävdes om och 
gjordes tydligare. Strax öster om gränsen anlades en brunn som kunnat användas 
gemensamt.

På den östligaste tomten byggdes ett korsvirkeshus med träkällare. På grund av 
ingrepp i samband med yngre bebyggelse är dessa lämningar svåra att tidfästa. De 
förefaller dock ha funnits ganska länge och 
lämningarna har därför förts till flera faser.

Garveriverksamheten visar, tillsammans 
med gödselgroparna, en specialiserad näring 
med behov av självförsörjning. Stadens ökade 
befolkning har gynnat kringverksamheter och, 
vad vi idag skulle kalla, serviceverksamhet.

Av den påträffade keramiken var huvud
delen avsedd för bordet, medan bara ett fåtal 
skärvor kom från kokkärl. Detta kan ses som 
att man fått det bättre ställt och att mera re
surser kunde användas till att visa fram detta.
Denna bild kan ha förstärkts av att den västra 
tomten kanske ingick i en större enhet där 
tillagningen av mat skett utanför undersök
ningsområdet.

[Figur 24] Aja Olofsson Breckoff

UNDERSÖKER ETT AV GARVERIKAREN.

«< [Figur 25J Kv. Liljan 2 & 22, hantverkargård med garveri från 1300-TALETS början.
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F ORJAT NING

I samband med att garveriverksamheten las ner, någon gång vid 1300-talets mitt, 
grävdes tomtrännan om ännu en gång. Tomterna omorganiserades.

På den västra tomten låg bebyggelsen fortsatt kvar i den södra delen. Här 
fanns spår efter en mindre tvårumsbostad. Det fanns även en mindre byggnad i 
öster upp mot tomtgränsen. Avfallsgropar i anslutning till husen innehöll stora 
mängder av fiskben. Det fanns inga spår av hantverk på tomten.

På den mellersta tomten uppfördes en nord-sydligt orienterad korsvirkesbygg- 
nad med källare vars västra vägg låg invid tomtgränsen. Söder om byggnaden 
fanns en bakgård. Här fanns också en grop med gödsel vilket visar att man fort
farande höll djur på tomten.

På den östra tomten föreföll det äldre bebyggelsemönstret ligga fast (dock med 
reservationen för svårigheterna att tidfästa dem).

Förändringarna innebar en förtätning i bebyggelsemönstret och att tillträdet 
mellan tomterna försvårades. Möjligen har verksamheterna på tomterna varit oli
ka. Verksamheten har dock fortfarande kompletterats med egen djurhållning.

«< Figur 26] Kv. Liljan 2 & 22, förtätning av bebyggelsen vid 1300-TALETS mitt.



10 m



KÖPMANSGÅRDAR

Under 1300-talet förtätades bebyggelsen ytterligare. Den drabbades också av, vad 
det tycks, upprepade eldsvådor. Förödelsen förstärktes av att husen låg upp mot 
varandra längs tomtgränsen. Brandrisken ökade genom förtätningen av bebyggel
se i området vilket innebar fler eldstäder på mindre yta. Rimligen bör också en 
ökad folkmängd ha utgjort en stor risk eftersom hanteringen av öppen eld också 
ökade. Möjligen kan det också ha funnits brandfarliga verksamheter i närområ
det. Bränderna behöver heller inte ha varit begränsade till undersökningsområdet 
utan kan ha orsakats av förhållanden utanför platsen.

På mellersta tomten fanns en byggnad med halvkällare under delar av huset. 
Den ingick i en gård vars andra byggnader sannolikt låg orienterade längs Väster
gatan eller längre österut på tomten. Även på tomten i väster låg en byggnad längs 
tomtgränsen och kom på så sätt att i princip vara sammanbyggd med grannhuset. 
Huset hade källare under den mellersta delen.

Efter att man röjt ned brandresterna i halvkällaren och fört på tjocka lager 
med avjämningsmassor återuppbyggdes huset på den mellersta tomten (Balic, 
nedan). Den nya byggnaden fick ett nedsänkt golv istället för en källare. På den 
västra tomten nöjde man sig med att riva ned brandresterna i källaren och sedan 
jämna ut området. Detta antyder att det fanns flera byggnader på tomten och att 
en återuppbyggnad inte var nödvändig. Genom att förlägga byggnaderna längs 
tomgränsen orsakade man ett visst hinder och beroendeförhållande mellan tom
terna. När den första byggnaden med källare byggdes längs ägogränsen kunde 
inte en liknande byggnad uppföras på den andra tomtens motsvarande yta, utan 
att riskera skador på den stående byggnaden. Trots de uppenbara nackdelarna 
tycks fördelarna ha vägt över eftersom denna byggnadskombination förekom un
der flera generationer hus.

Mycket få verksamhetsspår fanns bevarade. Det fanns exempelvis inga spår ef
ter djurhållning; något som visar att behovet av självhushållning minskat. Det före
faller heller inte att ha bedrivits hantverk. Avsaknaden av hantverk och djurhushåll
ning kan bero på att gårdarna ingick i ett nätverk av enheter med olika inriktning. 
Ägarna till tomterna kan även haft gårdar på landsbygden som kunnat tillgodose 
behovet av livsmedel. En annan möjlighet är att man uteslutande ägnat sig åt han
del och helt enkelt köpt in allt man behövt. Hur som helst speglar avsaknaden av 
hantverk och självhushållning en förändring av hushållens sammansättning.

«< [Figur 27] Kv. Liljan 2 & 22, köpmansgårdar under 1300-TALET.
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I slutet av 1300-talet förändrades platsens ekonomiska funktion och sociala inne
håll. På den västra tomten uppfördes ett stenhus i hörnet av Västergatan och Grå- 
brödersgatan. Byggnaden, som varit uppförd i tegel, hade murad källare. Joakim 
Thomasson argumenterar utifrån analogier med övriga kända byggnader från 
Malmö att det rört sig om ett gavelvänt hörnhus och en länga med bodar vända 
mot Västergatan (Thomasson, nedan). I vinkel mot stenhuset, längs tomtgränsen, 
byggdes en ny korsvirkesbyggnad med träkällare. Det kan också ha funnits någon 
form av enklare byggnad ut mot Gråbrödersgatan. Byggnaderna låg runt en sten- 
lagd gårdsplan. Ytan söder om korsvirkeshuset hade mer av bakgårdskaraktär 
med avfallsgropar.

På den mellersta tomten fanns ett korsvirkeshus med källare.
På den östra tomten återuppfördes korsvirkeshuset efter branden och man an- 

lade en ny källare. Nordöst om detta hus uppfördes en ny byggnad.

«< [Figur 28] Kv. Liljan 2 & 22, en gård med stenhus från 1300-TALETS slut.





1400-talet var en stökig tid, den var politiskt instabil med mängder av våldsut
brott och social oro. Av detta syns slätt intet i det arkeologiska materialet från k v. 
Liljan, vilket i stället liksom tronar i sin egen stabilitet.

Tomterna slogs samman så att en stor gård som omfattade i hela den norra de
len av kvarteret skapades. Egendomsrätten gavs till Herr Axel Pedersen (se Tho- 
masson, nedan). Stenbyggnaden ut mot Västergatan förlängdes successivt åt öster. 
En mindre tillbyggnad med stenkällare gjordes längs stenhusets södra sida. Den 
rymde köket. Bakom stenhuset fanns en stor stenlagd gårdsplan. Det äldre korsvir
keshuset fick stå kvar medan den byggnad som låg på den mellersta tomten revs.

Även i den östra delen fanns de äldre byggnaderna kvar. Sannolikt fanns det 
murade hus även i denna del (Thomasson, nedan)

Herr Axels söner förekom på i stort sett varje politisk arena under 1400-talet. 
Herr Axel har fått gården av Erik av Pommern, som belöning för trohet och god 
tjänst. Kanske var det för insatser som amiral för den danska flotta som framgångs
rikt bekämpade Hansan åren 1428-1430.

Av herr Axel själv syntes inte många spår i fyndmaterialet. Det begränsade 
fyndmaterialet är intressant. Endast 81 krukskärvor är knutna till denna tid. Ty
per som vanligtvis brukar betraktas som uttryck för en högre social status lyser 
mer eller mindre med sin frånvaro. I synnerhet gäller detta den relativt lilla andelen 
stengods, i övrigt rikligt förekommande. Stengodset tillverkades i väldiga mäng
der vid olika platser i Kölnområdet och i Niedersachsen och spreds inom Hansans 
kontaktnät. Stengodsen imiterade metallkärl och dess rikliga förekomst i de med
eltida städerna har tolkats som en aktiv efterfrågan från det växande borgerska
pet under hög- och senmedeltid. Man skapade en livsstil med hanseatiska förebil
der (Gaimster 1993). Frånvaron av stengods i vissa miljöer har tolkats som ett sätt 
att uttrycka en ännu högre position, i synnerhet som en form av gränsdragning el
ler distinktion gentemot borgerskapet. Troligen har man i dessa miljöer använt 
dyrare kärl av tenn eller mässing på matbordet (Gaimster 1994:288).

«< [Figur 29] Kv. Liljan 2 & 22, Herr Axels gård under i^oo-talet.
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BORGERSKAPETS TID

I skriftliga källor omnämns den södra delen av kv. Liljan under 1500-talet som 
”kronans ödetomt”. Det finns dock anledning att anta att ”öde” varit en form av 
”skattetekniskt” begrepp. Undersökningen visade att de norra delarna varit långt 
ifrån outnyttjade. Verksamheten på gården ändrade, ur ekonomisk synvinkel, in
riktning. Stenhuset fanns fortfarande kvar och byggdes till med nya ekonomi
byggnader. Övriga ekonomibyggnader inne på den västra delen av tomten revs 
undan för undan. Till sist utgjorde gårdsplanen en stor öppen yta. Till en början 
fanns det mitt på tomten kvar en stor grop efter den äldre källaren. I denna hade 
deponerats stora mängder avfall och spill från läderhantverk i området eller på 
tomten.

I slutet av perioden fylldes avfallsgropen igen och hela området bakom stenhu
set blev gårdsplan. Här anlades ett antal latriner, vilket visar att många männis
kor verkat på tomten. Bland keramikfynden hade nu andelen kokkärl ökat, något 
som också tyder på att det fanns bostäder på tomterna (jfr Thomasson, nedan).

Den nordöstra tomten innehades fram till mitten av 1500-talet av Ditlev Hen
riksen Enbeck innan den övertogs av Jacob Møller. De skriftliga källorna visar att 
tomtgränsen i öster förändrades och att nya byggnader i korsvirke uppfördes efter 
hand (Thomasson, nedan; Larsson & Brorsson, nedan).

«< [Figur 30] Kv. Liljan 2 & 22, under 1500-TALET.
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NYARE TID
MINDRE TOMTER

Spår och lämningar från hela den här perioden var kraftigt fragmenterade av yng
re arbeten. Dessutom hade en del av de byggnader som uppförts under 1400- och 
1500-talet haft en lång livslängd. Området beboddes av ”småfolk” som under 
loppet av ca 250 år uppförde - och rev - gårdshus, uthus, dass och egna brunnar. 
Den tidigare storgården var under 1600-talet uppdelad i mindre tomter. Det äld
re stenhuset förefaller att ha byggts om. Vid ombyggnadsarbetena revs överbygg
naden bort medan stenkällaren reparerades och behölls. Därefter uppfördes nya 
överbyggnader som var avpassade efter till den nya tomtstrukturen. Arbetena 
gjordes samtidigt i hela källaren vilket skvallrar om ett sammanhållet och orga
niserat projekt. Detta kan indikera att det var samma byggherre som stod bakom 
hela omstruktureringen i kvarteret och som inledningsvis kanske var ägare till 
alla tomterna. Detta styrker antagandet att der rörde sig om en donation, (se Tho- 
masson, nedan). En inventering av Malmös bebyggelse som gjordes 1692 visar att 
tomterna var bebyggda med korsvirkeshus (Sandblad 1947). Detta bebyggelse
skick kom, med vissa tillägg, att vidmakthållas fram till och med andra halvan av 
1800-talet. Enligt bouppteckningarna fanns det sju tomter ut mot Västergatan. 
Tomterna var ca 6-8 m breda och 30 m djupa. De var hyresbodar med källare ut 
mot gatan. Ekonomibyggnaderna låg inne på tomten. Kvarterets nordöstra hörn
tomt delades inte upp i mindre enheter. Jakob Møllers gård från 1580-talet stod 
kvar till 1870.

I det keramikmaterial som togs tillvara dominerar kokkärlen.
En intressant parentes i historien inträffade under mitten av 1700-talet. Då var 

Malmö mera en fästning än en öppen stad och stora mängder soldater och office
rare var inkvarterade i staden. I kv. Liljan användes 12 av 26 fastigheter till in
kvartering av huvudsakligen soldater men också några officerare och underoffice
rare (Bager 1994:65ff). Inkvarteringen speglar ganska väl den sociala status kvar
teret hade i Malmö. Officerarna var huvudsakligen inkvarterade i de centrala och 
nordvästliga delarna medan manskapet var förlagda i de östra. Kv. Liljan låg mitt 
emellan med en blandad inkvartering.

<« [Figur 31] Kv. Liljan 2 & 22,några av de gårdar som fanns 
MELLAN 1600- OCH 18OO-TALETS MITT.
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MODERN TID
BRYTNINGSTIDER?

Under 1800-talet uppfördes flervånings bostadshus ut mot Gråbrödersgatan, Väs
tergatan och Mäster Johansgatan. Byggnaderna var främst bostäder i den fram
växande industriella stenstaden, där de boende hade sin utkomst på andra platser. 
I stadens landskap infördes en ny rumslig princip som kom att i högre grad skilja 
arbete och bostad åt.

Tomtindelningen förändrades och den äldre korsvirkesbebyggelsen revs. Man 
fortsatte dock att utnyttja den medeltida stenkällaren i hörnet Gråbrödersgatan 
och Västergatan. Källaren moderniserades med gjutna fundament, golv i betong 
och en nyinstallerad kokspanna. Rester efter ett antal kalkblandningsgropar inne 
på undersökningsområdet representerar spåren efter nybyggnationen.

Från och med slutet av 1800-talet begåvades Malmö med omnibussar, järnväg 
och spårvagnar. Staden hade expanderat utanför de klaustrofobiska avgränsning- 
ar som de äldre befästningsverken utgjorde. Dessa hade blivit omoderna; den ny
are tiden var snabbrörlig, så även krigen. Malmö blev en industristad. Befolkning
en ökade radikalt vilket ställde ytterligare krav på utformningen av det urbana 
landskapet. Källarutrymmen, ledningsschakt för hushållsgas, rinnande vatten 
och avlopp utgjorde spåren efter denna omvandlingstid. De förbättrade sanitära 
förhållandena medförde möjligheter för ett större födelseöverskott. Staden blev 
mindre beroende av befolkningstillväxten på landsbygden för sin tillväxt.

BILENS HERRAVÄLDE

Kanske är det ett slags paradox att ju närmre vår egen tid vi kom, desto färre spår 
och lämningar fanns det. Den relativa avsaknaden utgör dock ett spår i sig. Att 
man skapat hållfastare strukturer (grundmurade hus med källare) och effektivise
rat renhållningen (vatten- och avloppsledningar) illustrerar det tryck som indu
strialiseringens befolkningsökning till sist satte i miljön. I kv. Liljan fanns bostä
der. Nya rörelsemönster etablerades i och med att arbetare och tjänstemän myll
rade mellan hemmen och arbetsplatserna. Det var planerna på att modernisera 
detta rörelsemönster och anpassa det efter bilismen, som gjorde att man, på 1960- 
talet, rev bebyggelsen mot Gråbrödersgatan.

Rivningen kan ses som ett uttryck för att den ökade bilismen blev styrande för 
stadsplaneringen. Rummen utformades utifrån transportlogistik. Behovet var själv- 
förvållat. Befolkningen flyttades ut till ”bostadsområden” medan innerstäderna 
”kontoriserades”. Den ökade bilismen var ett resultat av efterkrigstidens ekonomis
ka uppsving och den ökade materiella välfärden i folkhemmet (Ingmarsson 2004).
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[Figur 32] Kv. Liljan 2 har alltsedan slutet av igöo-TALET fungerat som p-plats.
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Det så kallade välfärdssamhället lämnade delar av Gamla Väster på väntelistan. 
Stadsdelen fick en air av sjabbighet, med härbärgen, enklare hotell och sexbutiker. 
Huruvida det verkligen var så är väl mera oklart. Bilden har förstärkts och befästs 
genom, framför allt, kriminallitteraturen, från Sjöwall, Wahlöö till Mankeli via 
Malmöförfattaren Fredrik Ekelund.

Rivningarna på Väster blev, i jämförelse med övriga stadsdelar, ganska få. Den 
planerade trafikleden genomfördes aldrig. Tomten användes i stället som parke
ringsplats. 1986 revs även det nordöstra hörnhuset och ytterligare p-platser ska
pades (fig. 32). Under 1980-talet ändrades stadsdelens sociala sammansättning 
genom bostadsrättsbildningar och kontor för småskalig verksamhet.

FRAMTID
NYA BOSTÄDER

Den yngsta fasen befinner sig i skrivande stund ännu i prospekteringsskedet. Det 
ska uppföras nya bostäder och det återstår för de inflyttande att forma sina egna 
små landskap.

Undersökningen i k v. Liljan har gett ytterligare en anledning att fundera kring 
vad Malmö är. Det källmaterial vi skapat visar dels historiskt unika situationer, 
dels sådana som man tycker sig känna igen tid efter annan. Kvarterets status har 
åkt upp och ned på den sociala skalan. Nu befinner det sig åter på uppgång. ”Syn
den” på Gamla Väster har, med video och kabel-TV, åter privatiserats efter, vad 
som visade sig bli ett kort gästspel i offentligheten (30 år är ur arkeologisk synvin
kel inte mycket). Man kan begrunda sådana här förändringar, hur något plötsligt 
blir ett ”problemområde” respektive görs attraktivt. Man undrar om Lindängen 
kommer att bli ”inne” om några decennier eller om förorterna för evigt är låsta i 
en rumslig form som vare sig är stad eller ”på landet”.

Malmö är ett mångkulturellt rum. Det har det alltid varit. Redan innan staden 
ens fanns var det sannolikt en mötesplats mellan bönder, fiskare och uppköpare 
utifrån. Som köpstad var det en internationell träffpunkt. Frågan man kan ställa 
sig idag är om man verkligen möts eller om de kulturella rummen finns sida vid 
sida.

En stad är onekligen flera rum i både tid och plats. En arkeologisk undersök
ning är ett litet utsnitt som kanske mest säger något om hur vi tänker idag.

Att nå ända fram till de enskilda individer som bebott och utformat k v. Liljan 
lär vi svårligen lyckas med. De blir i hög utsträckning ”aktörer”. Vi får dock inte 
glömma att det är människor vi försöker förstå. De kan ha varit elaka, dryga och
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otrevliga likväl som glada, kvicka och charmerande. Det finns vissa behov som är 
allmänna och grundläggande oavsett tid. Alla behöver vi tak över huvudet, mat, 
värme och närhet. Möjligheter och förutsättningar att uppfylla dem har varierat. 
Bara betänk vilka problem det har varit att ordna uppvärmningen av bostäderna 
i det medeltida och tidigmoderna Malmö. Invånarna har måst lägga mycket tid på 
detta och säkerligen fått ta vad man kunnat. Har inte alla varit inpyrda med luk
ten av rök?
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SLUTNA RUM BLIR ALLT VANLIGARE

I DET OFFENTLIGA LANDSKAPET.



EN PARKERINGSPLATS 
PÅ GAMLA VÄSTER

INGVAR MÅRALD

K
varteret Liljan på Gamla Väster i Malmö har som framgått ovan bytt 
skepnad flera gånger under tidernas lopp. Idag kompletteras stadsdelens 
bebyggelse med nya bostadsrätter. Gamla Väster har de senaste decen
nierna fått en alldeles speciell betydelse eftersom stadsdelen var den i 
Malmö innerstad som överlevde stadssaneringen under 1960-talet. Parkerings

platsen i kv. Liljan utgjorde egentligen ett sista minne av 1960-talets rivningar. 
Dessa var en följd av en tänkt motorled genom stadsdelen som aldrig genomför
des (Billing 1994:156).

I väntan på att tomrummet skulle bebyggas valde man att inte göra några stör
re investeringar på platsen. Istället anlades en parkeringsplats, som krävde ringa 
underhåll. Parkeringen ligger bara ett stenkast från Stortorget och dagens huvud
stråk, Södergatan. Detta har gjort den till en lönsam affär. En parkeringsautomat 
och täta besök av parkeringsvakter, utgjorde ägarens huvudsakliga intresse, det 
ekonomiska. Allt annat som ägde rum på platsen saknade betydelse (fig. 33).

Parkeringsplatsen har varit en typ av ”frizon”, där mer varit tillåtet än vad 
som vanligen är godtagbart och fungerat som en avstjälpningsplats för de förbi
passerande. Det har tydligen ansetts vara mer acceptabelt att skräpa ner här än på 
trottoaren eller gatan, vilket en, vid den arkeologiska undersökningen påträffad, 
prydlig hög av hundbajspåsar tydligt illustrerade. Omgivande fasader var fullklott
rade med graffitibudskap vilka trängdes med kommersiella affischeringsplatser.

Det är inte en plats för personliga möten, bara ett ”ställe på vägen”. Den har 
varit offentlig, men inte inbjudande. Den till synes öppna plats som parkeringen
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utgjort, omvandlades när den fylldes med bilar och blev ett slutet område med be
gränsad insyn. Vad händer längst in? Vill man verkligen parkera bilen där? Många 
skulle säkert ha föredragit att parkera ut mot gatan. Snart kommer dock kv. Lil
jan inte längre att utgöra ett sår i stadslandskapet utan genom att fyllas med ny 
bebyggelse införlivas det i det välordnade område som gamla Väster idag utgör.

Det källmaterial som skapas genom en arkeologisk undersökning har en fan
tastisk potential för att studera en plats förändring. Hus har rivits och nya har 
byggts. Vissa aktiviteter upphör medan andra inleds. Byggnader och gårdsplaner 
ändras, lite här, lite där.

Rummets organisation avslöjar grundläggande idéer om hur relationen mellan 
individ och kollektiv ser ut, mellan vad vi idag skulle kalla ”privat” och ”offent
ligt”. En tolkning av människors möjligheter till rörelse, tillträde, utestängning 
och åtskillnad visar hur olika gårdar haft varierande grader av slutna och öppna 
rum. Utifrån dessa tolkningar är det möjligt att skapa sig en uppfattning om oli
ka gruppers sätt att utforma sitt livsrum under olika tider.

TILLTRÄDE OCH ÅTSKILLNAD
Undersökningen i kv. Liljan har möjliggjort en tolkning av gårdarnas rumsliga or
ganisation över tid. Gården består av flera samverkande beståndsdelar. Varje lo
kalitet inom en tomt har en mer eller mindre tydligt specialiserad funktion och ut
gör en del av en multifunktionell miljö. Förhållandet till gatorna och förhållandet 
mellan byggda och öppna ytor är centrala för gårdens fysiska organisation. Avgö
rande för förståelsen av de enskilda beståndsdelarna är att de sätts in i relation till 
andra komponenter inom tomten och i närområdet. På så sätt kan man exempel
vis belysa vad som kan sägas utgöra särdrag respektive äger allmängiltighet (Chris- 
tophersen 1990:125ff). Fördelningen av slutna och öppna ytor hänger samman 
med gårdens funktion och invånarnas aktivitet. Det är individerna, eller snarare 
relationerna dem emellan uttryckt genom handling, som skapar rummets betydel
se (Giddens 1997:297ff; Massey 1994:137).

Trots att många av stadens mönster, som exempelvis gatunät och ägogränser, 
ofta varit varaktiga, har människor, genom förändrade handlingar ändrat deras 
innebörder. Omdaning av gårdens rumsliga organisation har förändrat exempel
vis intilliggande gator eller förhållandet till grannen på andra sidan tomtgränsen. 
En öppen plats behöver inte nödvändigtvis innebära att en förbipasserande tillå
tits träda in, eftersom den kan vara reglerad och kontrollerad genom ”osynliga 
barriärer”. Ett nutida exempel på detta är garageuppfarten till en villa. Detta är



[Figur 33] Hörntomterna i kv. Liljan har under lång tid använts som

REGLERADE OCH KONTROLLERADE PARKERINGSPLATSER.
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ofta en helt öppen plats med tillträde direkt från gatan. Underförstått är det i all
ra högsta grad avsett för privat nyttjande, det vill säga ägarens bil. Platsen blir 
tydlig bara om man kan förstå det rumsliga sammanhanget och de sociala spel
reglerna i ett villaområde.

Man kan således inte enbart studera en social struktur i exempelvis termer av 
hur fysiskt öppen eller sluten en plats är. Platsen behöver sättas in i ett samman
hang.

TRE RUMSLIGA KOMPONENTER
Några av de undersökta gårdarna i kv. Liljan kommer att beskrivas avseende till
träde och åtskillnad utifrån tre övergripande komponenter, gatan, gårdsplanen 
samt gårdarnas inre struktur. Dessa komponenter är mer eller mindre integrera
de med varandra. Målsättningen är att diskutera gårdarnas strukturella och 
rumsliga komponenter i ett socialt sammanhang.

GATORNA

Undersökningsområdet i kv. Liljan gränsade i norr till Västergatan, i väster till 
Gråbrödersgatan samt i öster till Mäster Johansgatan och berörde alltså två hörn
tomter. Gatorna har utgjort stomme i det äldre stadsrummet. De skapade den pu
blika sfären. På så sätt kan man se på gator som monument som både begränsar 
och definierar lokaliteter men som också sammankopplar dem (Magnusson Staaf, 
Eriksdotter & Larsson 1995:36). De intilliggande gatornas betydelse är intres
sant för den rumsliga analysen av gårdarna. Kvarteret Liljan är beläget utmed 
Västergatan som under senmedeltiden var en del av ”Tbet lange Adelgade” som 
sträckte sig längs hela strandreveln. Det äldsta omnämnandet är från 1392 (Ljung
berg 1960:35).

Gårdarna i kv. Liljan låg placerade mitt emellan de gator som var anvisade för 
in- och utförsel av varor till och från staden, dagens Frans Suellsgatan och Lilla 
bruksgatan (Reisnert, ovan). Även Gråbrödersgatan hade stor betydelse under 
hög- och senmedeltiden. Gatan ledde, via ”de blomme port”, in i staden i nord- 
sydlig riktning (jfr fig. 9). Området bör ha fungerat som en av knutpunkterna och 
orienteringspunkterna i stadens gatu- och rörelsemönster.

Det är även viktigt att se gårdarnas förhållande till mindre gator och gränder. 
Mäster Johansgatan som avgränsade kv. Liljans östra sida gick inte ända ner till 
stranden, utan avslutades mot Västergatan. På den karta över ”Malmö Stad i for
na och nuvarande dagar” som A. U. Isberg sammanställde 1875, finns en gränd
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inritad tvärs igenom k v. Frans Suell, öster om Liljan (Isberg 1923). Gränden har 
löpt i öst-västlig riktning. I kv. Liljan verkar gårdsstrukturen under olika perio
der ha anpassats efter någonting, troligen en gränd strax söder om den undersök
ta delen. Det är sannolikt att gränden igenom kv. Frans Suell har haft en motsva
righet igenom kv. Liljan.

Att bebyggelsen ibland orienterats mot en gränd har med verksamheterna på 
gården att göra. Kommunikationstråk behöver inte vara sanktionerade, vilket 
innebär att stråken har skapats av andra än överheten. De uppfyller ett behov av 
samspel på en mer privat arena. Gränder och bakgator kompletterade huvudga
torna. Om bebyggelsen låg tät ut mot huvudgatan fick införseln till gårdarna ske 
från bak- och sidogator. Gränder anses mindre permanenta än de stora huvudga
torna. De kunde tas upp och läggas igen (Tagesson 2002:200). Dessa mindre per
manenta kommunikationsstråk står ofta i ett slags motsatsförhållande till det 
sanktionerade gatunätet. I Malmöitiskt talspråk gjordes långt fram i tiden en 
skillnad i lägesangivelse mellan gator och gränder (Bager 1977:40ff).

GÅRDSPLANER SOM PRIVATA.
GEMENSAMMA, ELLER PUBLIKA RUM

Gårdsplanen är ett rum där man befinner sig ”inne på gården”. Tillträdet till 
gårdsplanen från gatan regleras av gårdens struktur. Bebyggelsen kan omsluta 
gårdsplanen eller vara placerad så att den öppnas upp mot exempelvis gatan. Ge
nom att studera tillträdet mellan gaturum och gård kan man tydliggöra vilken be
tydelse gatan tillskrivits i förhållande till gårdsplanens funktion. Även gårdspla
ner var indelade i olika zoner som hörde samman med privata, publika och kol
lektiva strukturer. Begränsningar inom själva gården kan ses som en uppdelning 
i flera zoner eller lokaliteter, vilket kan ha inneburit att flera sociala grupper varit 
verksamma inom gården.

GÅRDARNAS STRUKTUR

Den som råder över rummet kan strukturera och gruppera människor. Olika sätt 
att ordna rummet ger olika effekt, vad gäller åtskillnad, kontroll, specialisering, 
stabilisering, likriktning och centralisering (Schmidt Sabo 2001:58). Varje tomt 
har, i ett system av mer eller mindre osynliga restriktioner och tillgänglighet, vid 
varje tidpunkt organiserats i lokaliteter eller aktivitetsfält. Genom att studera be
byggelsens inbördes relation, tomtgränser och gator samt spår och lämningar ef
ter olika handlingsserier, det vill säga tomtens balans mellan möjlig rörelse och 
stillastående, inneslutning och uteslutning, kan man i förlängningen tydliggöra 
olika aktivitetsfält.
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FYRA GÅRDAR I KVARTERET LILJAN
Under perioden mellan 1300-talets början och 1400-talet första hälft gjordes flera 
rumsliga förändringar av gårdarna i kv. Liljan. Detta var en expansiv period i Mal
mö stads historia. Jag kommer att konkretisera utvecklingen genom en analys av 
fyra gårdar, och visa hur de som bodde på gårdarna ordnade rummet, men också 
hur olika grupper skapade förutsättningar för egna sociala nätverk. Det ska påpe
kas att den utveckling som skisseras gäller kv. Liljan. Vilken räckvidd den har som 
beskrivning av stadens generella utveckling återstår att pröva. Under hela medelti
den gestaltades skilda delar av staden, stadsdelar och till och med kvarter olika, 
vilket innebär att flera parallella utvecklingskedjor kan tecknas (Mårald, ovan).

EN ”LANTLIG” MENTALITET
I början av 1300-talet byggdes ett tvårumshus i den södra delen av den västra 
tomten. Arkeologen Axel Christophersen har diskuterat hur uppförande och an
vändning av tvårumsbostäder med gemensam stuga i Trondheim användes som 
en identitetsmarkering. Trots att byggnadstypen anses som ålderdomlig fortsatte 
den att vara vanlig i de norska städerna under hela medeltiden. Tvårumsbostaden 
uttryckte en avsikt att ha kontroll över aktiviteterna i det privata rummet. Å an
dra sidan var detta samtidigt ett öppet rum som inbjöd till deltagande. Den priva
ta sfären innefattade såväl vänner, som gäster och andra besökande. Aktiviteter 
runt eldstaden, såsom matlagning, var centrala för rummets utformning. Detta 
sätt att forma rummet hade ett äldre, lantligt, ursprung. De grupper som byggde 
sådana hus upprätthöll sin ”lantlighet” och sina äldre bostadstraditioner (Chris
tophersen 2001:51ff). Christophersen menar också att bebyggelse som vänder sig 
”inåt”, bort från gatan, var ytterliggare ett sätt att formulera ett privat rum som 
anknyter till ett agrart handlingsmönster. (Christophersen 2001:60f).

Självklart måste man ha i åtanke att Trondheim inte är Malmö. Men det har 
inom stadens hägn funnits flera parallella nätverk, framväxande urbana och kvar
dröjande rurala. Att markera tillhörighet var viktigt i samspelet mellan männis
kor med olika bakgrund. Städer har alltid varit mångkulturella.

Tvårumsstugan i kv. Liljan bestod av en bostad med köksdel för de människor 
som arbetade med den garveriverksamhet som bedrevs på tomten. Öster om bygg
naden fanns en stenlagd gårdsplan, medan man verkar ha hållit djur på tomtens 
norra del. Den stenlagda gårdsplanen delades med granngården på den östra si
dan. På gårdsplanen fanns två latriner och en gödselgrop. Förvisso skildes tomter
na åt av en ränna, men på gränsen fanns en brunn som nyttjats gemensamt. På
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båda tomterna har öppna gränser och tillträde gällt. Intressant är dock att man 
accepterat gränsen, då kulturlagren var olika på respektive sida gränsen, vilket vi
sar att man ändå skiljt på ”mitt” och ”ditt” (fig. 34).

Tomtgränsen kan också ses som en mötesplats och en delad kollektiv identitet. 
Öppenhet och behjälplighet mellan människor i samma situation kan förklara så
dana gränser. En annan orsak är att de nyinflyttades situation underlättats av att 
ha saker tillsammans, såsom brunnar. Människor i förindustriella samhällen var 
ofta beroende av informella nätverk. De spelade främst en roll för att säkra var
dagens grundläggande behov men också för möjligheten att utforma sina liv. Det 
är välkänt att nära vertikala förbindelser, präglade av skyldigheter och rättighe
ter, var utmärkande för den medeltida europeiska samhällsordningen. Men även 
horisontella relationer var viktiga, ofta i termer av kollektivitet: hushåll, skrån, 
gillen, bygemenskap (Ersgård 2003). Deras funktion var att ge trygghet och sä
kerhet, såväl materiellt som immateriellt, och var även viktig för människornas 
identitet och behov av ett socialt skyddsnät (Westling 2002:93f).

I detta fall har det varit lätt att stiga in i gården, där det fanns relativt många 
människor, kanske 6-7 personer, kreatur, hantverksaktivitet och bostad. Hushål
lets bestyr var sammanvävda med människors liv. Barnen fanns inom samma 
ramverk. Människorna hade inget behov av att särskilja aktiviteter och förhåll
ningssätt gentemot de små. Föräldrarna införlivade barnen i vardagen med allt 
det kunde innebära. Barnen lärde sig genom leken att umgås och kommunicera 
med varandra och förhålla sig till bestämda regler, det vill säga lära skillnad på 
rätt och fel. Det är intressant att notera att skriftliga källor ofta återger utomhus- 
lekar (Engberg 1993:27f). Huset i kv. Liljan hade ett tillbakadraget läge och an
gränsade till en gränd. Gränden och gårdsplanens öppenhet har gett barn och 
grannbarn möjlighet att leka tillsammans på den bakre delen av tomterna. Man 
kan föreställa sig att öppenheten mellan tomterna antyder att man även kunnat 
hjälpa till med att passa varandras barn. Barnens sociala rum kan därför lokali
seras till den södra delen av tomten, invid bostaden, gårdsplanen upp mot gran
nen samt en eventuellt bakomliggande gränd. Strax norr om bostadshuset fanns 
istället en zon för hantverksaktiviteter. Närheten mellan dessa sociala rum, och 
avsaknaden av avstängning, visar att man vävde samman barnens och de vuxnas 
miljöer.

Denna öppna rumsliga organisation skulle kunna tolkas som att man dröjt 
kvar vid den typ av kollektiva strukturer och ideal som fanns i byarna med dess 
sociala band, solidaritet, gemenskap och hjälpsamhet (Johansson 2004a:15f). 
Kanske arrenderades gårdarna av människor från någon av byarna. Gårdarna 
runt Malmö uppvisar i mångt och mycket samma materiella kultur som i staden.
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På Svennedals gård i Hyllie fanns bland annat en större gård med en karaktårs- 
byggnad i korsvirke med källare, daterad till andra hälften av 1200-talet. Bygg
naden har bland annat haft omfattningar i formtegel och kritsten, vilket tolkats 
som uttryck för rikedom (muntligen, Lars Jönsson, antikvarie, Malmö Kulturmil
jö). Hantverksgården i kv. Liljan från 1300-talets inledning kan inte tolkas som 
en rik gård, snarare som ordinär. Det är inte uteslutet att den stått i någon form 
av närmare förhållande till någon av byarna.

KVARTERSSTADEN

Från mitten av 1300-talet kom kvarterets struktur att successivt ges en annan ka
raktär. Öppenheten mellan tomterna begränsades, men det fanns inga hinder för 
människor med olika bakgrund att leva parallellt med varandra. Staden var inte 
statisk utan snarare öppen för förändringar. När staden förändras skapar invå
narna nya former av utrymmen. I inledningen av 1300-talet skapar stadens be
folkning ”kvarterstaden”. Sociologen Mats Franzén har diskuterat kvartersstaden 
som fenomen. Staden består av gator och kvarter. Ser vi hur ett kvarter är upp
byggt finner vi att de består av flera fastigheter, byggda mot gatan. Bebyggelsen 
gränsar omedelbart mot gatan så att ett gaturum skapas. Som regel är kvarterens 
inre uppdelade genom bebyggelse i tomtgränserna så att man bara kan förflytta 
sig från en fastighet till en annan via gatan (Franzén 1987:389). Detta mönster 
skapades i kv. Liljan i övergången mellan 1300- och 1400-talet genom att bygg
naderna inne på gården bildar slutna gränser mot varandra. Samtidigt har man 
haft en tydlig strävan att rikta sig mot det offentliga livet på gatorna då byggna
derna, till skillnad från den gård som diskuterades i det föregående, vänt sig ut 
mot dessa (fig. 35).

«< [Figur 34] Gården på den västra tomten vid inledningen av 1300-TALET. 
Garveriverksamheten har fungerat som en BEGRÄNSNING AV TILLTRÄDET från 

Gråbrödersgatan. Gården förefaller i stället ha öppnat

SIG MOT EN (ANTAGEN) GRÄND I SÖDER.
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På alla tre tomterna inom kvarteret hade korsvirkesbebyggelsen träkällare vid 
övergången mellan 1300- och 1400-talet. Sådana träkällare har tolkats som han
delsmännens lagerhus (Öhnegård 1985:85). Vi vet från skriftliga källor att områ
det under 1400-talet låg vid huvudstråket för in- och utförsel av varor från 
stranden. Detta förstärks av att detta område verkar ha en hög frekvens av träkäl
lare. Ett problem är att de flesta handelsvaror är svåra att spåra arkeologiskt. De 
lämnar oftast inga spår efter sig (Carelli 1998:13). Det fanns ingen anledning att 
”ligga på lagret”.

De träkällare som fanns inom kv. Liljan ska ses som mindre handelsmagasin, 
med hög omsättning. De ingick i mindre handelsgårdar som sysslat med småska
lig handel på åretruntbasis. I en tid då framkomligheten på land generellt sett var 
dålig var transport av varor med båt mest ekonomiskt. Under medeltiden ökade 
handelsvolymen, även med vardagsvaror som fisk, korn, hudar, trä och textilier. 
Detta förde med sig en mer specialiserad kommunikation både till och inom stä
derna (Molaug 2002:25). Handeln förändrades i och med att den blev mer funk- 
tionsuppdelad i fler led, genom exempelvis specialisering av hantverk, producen
ter, distributörer, handelsmän, (Christophersen 1990:127). Den nya strukturen 
skapade nya former för exploatering, produktion och relationer mellan grupper. 
Det har tillkommit ett behov av gårdar med funktionen att distribuera varor inom 
staden. Kvarteret Liljans läge, nära stranden och fcergebroen har ur dessa aspekter 
varit fördelaktigt.

Under högmedeltiden ökade utnyttjandet av tomterna. Bebyggelsen ut mot ga
tan förtätades, ofta i form av bodar (se Thomasson, nedan). Lrontbebyggelsen 
hade ofta handels- och produktionsrelaterade funktioner, vilka expanderade på 
bekostnad av de privata och familjeekonomiska funktionerna.

Denna bild stämmer väl överens med gårdarna i kv. Liljan, där uppförandet av 
lagerutrymme i speciella hus visar en mer funktionsuppdelad handel. Då vi på 
grund av yngre bebyggelse inte vet hur det såg ut mot Västergatan vid denna tid 
får vi, i analogi med vad som i övrigt är känt från Malmö, anta att gårdarna även
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«< [Figur 35] Handelsgårdarna i kv. Liljan vid mitten av 1300-TALET. 
Bebyggelsen skapade andra förutsättningar för tillträde än tidigare.



haft bodar ut mot gatan (se Thomasson, nedan). Bebyggelsens orientering visar 
en tydlig riktning ut mot gatan. Den ”lantliga mentalitet” som fanns i den äldre 
hantverksgården har ersatts av en merkantil, där den privata sfären fått göra av
kall till förmån för ekonomiska.

De tättliggande handelsgårdarna är en del i Malmös uppgång. Gårdarnas slut- 
nare karaktär kan ses som ett uttryck för en ökad självständighet hos dem som 
hade brukningsrätten (jfr Thomasson, nedan). Ökad slutenhet minskar tillträdet 
mellan gårdarna.

Förändringen ska ses som de första stegen mot senmedeltidens köpstäder. Än 
så länge verkar gårdarna ha utgjort samlade hushåll. Distinktionen och marke
ringen mellan gårdarna var tydlig ut mot Västergatan. Men bakgator, som den 
antagna gränden, har fortsatt haft viktig betydelse, då gårdarna även hade gårds
planer ut mot denna.

EN STADSGÅRD

I Malmö fanns redan i början av 1300-talet en hel rad profana tegelhus. De älds
ta tegelhusen i Malmö ägdes till stor del strax före reformationen av det andliga 
frälset (muntligen, Joakim Thomasson, l:e antikvarie, Malmö Kulturmiljö) och 
var ett uttryck för dess intresse av att markera närvaro i staden. Under slutet av 
1300-talet och 1400-talet byggde även borgarna gårdar med monumentalt mura
de hus. Detta ska tolkas som ett uttryck för städernas tilltagande autonomi, då 
borgarna inte längre var lika hårt uppbundna som tidigare till stadsherrarna. Sna
rare övertogs nu rollen som stadsherre av det högre borgerskapet, rådmän och 
borgmästare, medan det lägre borgerskapet, hantverkare och småhandlare, under
ställdes de förra. I Malmö fanns således förutsättningar för en ”stadsaristokrati” 
(Thomasson, nedan).

Stenhusen hade ofta flera våningar, källare samt loft. Dessa kunde brukas som 
lagerplats och förråd för varor, men kunde också utnyttjas som handelsbod med 
en dörr och stora fönster ut mot gatan. Bostaden fanns ofta på en av våningarna 
(Kroongaard Kristensen 2003:177). Runt 1400 byggs ett stenhus i den västra de
len av kv. Liljan, ut mot korsningen Gråbrödersgatan och Västergatan (Balic & 
Mårald 2005). Till detta fanns även bodlängor samt korsvirkesbebyggelse mot så
väl granntomten som Gråbrödersgatan vilket skapade en sluten gårdsplan. Till
trädet utifrån var begränsat (fig. 36).

Idag tänker man på bodar som något man ställer upp på torget eller på mark
naden. Med ordet bod avsågs under medeltiden lokaler som man hyrde. Det var
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upp till den som hyrde att själv bestämma vad boden skulle nyttjas till, bostad, 
verkstad eller magasin. Begreppet har angett ägoförhållandet (Møller Knudsen 
1982; Johansson 1987:34; Hansen 2003:194).

Under 1300-talet utgjorde kärnfamiljen, bestående av far, mor, barn samt en 
till två tjänare i allt högre grad hushållets form i de danska städerna. Samman
sättningen av kärnfamiljen varierade emellertid. Några hade far- och morföräld
rarna boende i huset, några hade många barn hemma, andra var änkor eller än
keman. Ett inbyggt element i kärnfamiljen var att man periodvis tog in tjänstefolk 
och lärlingar. Genomsnittligt bodde ungefär 5-7 personer i ett hushåll (Poulsen 
2003:34f). Det kollektiv som hushållet utgjorde genomgick en förändring om
kring 1400. Nu kom tjänstefolk och lärlingar att separeras från husbonden och 
hans familj. Bostaden fick därmed en klarare uppdelning mellan kollektiva och 
privata sfärer, och en ökad åtskillnad dem emellan. På samma sätt kom arbets
platsen att i allt större utsträckning avskiljas från bostaden. Detta visar sig bland 
annat i en förändring av stadens skatteutskrivningar. Nu fick man betala skatt för 
”madskap”, det vill säga för antal personer som delade mat, inte som tidigare ef
ter hur många som fanns runt den gemensamma eldstaden. Detta har tolkats som 
att det ofta fanns mer än ett uppvärmt rum (Poulsen 2003:36). Även bostadshu
sets placering i förhållande till andra byggnader och hushåll hade betydelse för 
vilken grad av privatliv man skapade. Variationen var stor. I städerna kom därför 
vissa byggnader eller rum i en byggnad att få stor betydelse för möjligheten till 
privatliv. Naturligtvis var denna störst för herrskapet, minst för de fattiga. Ska
pandet av fler rum och uppvärmda bostäder är ytterligare ett uttryck för en ökad 
åtskillnad. Gården kan ses som ett uttryck att en större del av stadsbefolkningen 
nu utgjordes av tjänstefolk, hantverkare och arbetare som hyrde in sig på gårdar 
eller i bodar.

De personer som verkade och bodde i bodarna hade mycket lite av privat sfär. 
De levde sina liv i en rumslig omgivning som de inte själva kunde påverka särskilt 
mycket. Man bodde intill sin arbetsplats, med närhet till andra hyresgäster, gäs
ter, tjänstefolk och även till livet ute på gatorna. Det gjorde det svårt att rent fy
siskt avskärma sig mot omvärlden. På så sätt blev det offentliga rummet närmast 
en del av vardagen. Det verkar ha varit så att de uppvärmda stugorna varit bostad 
endast för gårdsägaren och hans familj (Christophersen 2001:59ff).

I kv. Liljan bodde sannolikt tjänstefolk och lärlingar i korsvirkeshusen. Deras 
sociala rum var orienterat ut mot gränden, som utgjorde en annan social zon än 
Västergatan, och där har man skapat ett socialt nätverk av tjänstefolk.

Tjänstefolket var yngre människor utan barn. Hos husbonden fick de mat och 
husrum, men de var avskilda från hans familj. Deras frihet reglerades delvis av

163





husbonden. I Roskildemendens skrå från 1491 fanns det bestämmelser om att lär
lingar eller tjänare som stannar borta om natten måste betala böter för varje natt 
han stannar borta utan tillstånd. Men under 1400-talet etablerades också särskil
da sammanslutningar, så kallade tjänstegillen (Poulsen 2003:34). Detta visar att 
tjänstefolkets nätverk utgjordes av tjänstefolk i närliggande gårdar. Tjänstefolket 
hämtades nog i stor utsträckning från grupper av nyinflyttade. Återigen ser vi ex
empel tendensen att nyinflyttade grupper sluter sig samman och bildar egna nät
verk. Detta illustrerar stadens komplexitet, att människor med olika traditioner 
lever i, och genom, parallella nätverk.

EN SYMBOLLADDAD KORSNING

Korsningen Västergatan och Gråbrödersgatan kom under 1400-talet att bli en 
viktig knutpunkt och mötesplats. Den låg centralt placerad mellan lederna för in- 
och utförsel av varor i staden. Ar 1433 skänkte Erik av Pommern gården i kv. Lil
jan till Axel Pedersen (Thott). Han hade alltsedan 1419 ansvaret för administra
tion och översyn av Skånemarknaden. Gården kan således ha inrymt hans admi
nistration redan från 1419 (Thomasson, nedan).

Området runt korsningen formades till ett manifest rum. Särskilt betydelse
fullt för platsens karaktär var att flera institutioner lokaliserades hit, bland annat 
Knutsgillets laghus och dominikanernas konvent. Det äldsta, bevarade, omnäm
nandet av Knutsgillets placering vid korsningen är från 1518 (Rosborn 1984:25). 
Byggnaden har dock arkeologiskt daterats till övergången mellan 1300- och 1400- 
talet (Möllerström 1977). Medlemskap i Knutsgillet var otvivelaktigt av stor so
cial betydelse i medeltidens Malmö. Det var elitistiskt och utgjorde mötesplats för 
en liten, men exklusiv del av befolkningen (Bender 2004:19f).

Den rumsliga organisationen av herr Axels gård visar att hörnet Gråbröders
gatan och Västergatan utgjorde tomtens publika zon (fig. 37). Stenhuset hade en 
intressant karaktär. Både framsidan och baksidan var ”offentliga”.

«< [Figur 36] Gården pä den västra tomten omkring år 1400. 
Gårdens struktur innebär att gårdsplanen skapats som ett slutet rum.





Området mot Gråbrödersgatan var en öppen, stenlagd, plats, nastan som en litet 
”torg” som öppnade sig mitt framför Knutsgillet. Inga spår efter byggnader påträf
fades mot Gråbrödersgatan. Funktionen hos den öppna ytan är inte entydig.

Gårdsplanen kan ha fungerat som en typ av väntplats innan man fortsatte fär
den. Borggården på Malmöhus slott har haft en sådan funktion. Här kunde man 
lämna sina varor och det fanns även stall för hästarna under tiden man väntade på 
att få företräde (muntligen, Anders Reisnert, stadsantikvarie, Malmö kulturmiljö).

Stenhuset kan ha haft flera våningar vilket, utöver praktiska och ekonomiska 
skäl, förstärker intrycket av att det markerat överhet gentemot köpmännen nere på 
gatan och gårdsplanen. Hus i flera våningar innebär en vertikal avskärmning som 
tvingar människor på gatuplanet att höja blicken. De försätts i ett underläge. Den 
öppna, stenlagda gårdsplanen har medverkat till att ge stenhuset ett monumentalt 
intryck. Byggnaden har gett intryck av att vara platsen för beslut och maktutöv
ning och kan ses som en manifestation av kunglig administration och förvaltning. 
Den uttryckte den framväxande institutionaliseringen i materiellt språk.

Ett korsvirkeshus med källare avgränsade den stenlagda gårdsplanen i öster 
och markerade tydligt var det offentliga området slutade. Nedgången till källaren 
skedde från den offentliga delen. Källaren kan ha fungerat som lagerutrymme. 
Den officiella ingången till stenhuset fanns troligen från gårdsplanen, genom den 
mindre tillbyggnad som byggdes ut mot denna. Intressant är att det strax öster 
om tillbyggnaden fanns en större latrin som kan antas ha varit offentlig.

Om man utgår ifrån den rumsliga strukturen av tomten under 1400-talet, är 
det tydligt att gården delats in i flera zoner, dit olika personer hade varierande rätt 
till tillträde. Gården var byggd efter en medveten och systematisk plan. Hörn
byggnaden har ”tornat upp sig” i korsningen Västergatan och Gråbrödersgatan. 
När man tagit sig runt hörnet var en stenlagd gårdsplan det första rum en besö
kare mötte. Tillträdet var inte begränsat, däremot reglerat. Denna del av gården 
låg inte skyddad bakom någon byggnad, möjligtvis av någon enklare passage. Det 
var ett ”öppet rum”. Samtidigt var det försett med skyldigheter för besökaren och

«< [Figur 37] Herr Axels gård under den första delen av i^oo-talet. 
Gården hade en tydlig uppdelning i tillgängliga och slutna utrymmen.



inneboende möjligheter till kontroll för gårdens ägare. Dess form med anslutning 
till gatan, och ett representativt stenhus i ena änden kan antas varit en typisk ad
ministrativ karaktär. Öppenhet reglerades genom besökarens vetskap om de be
fogenheter som kunde kopplas till byggnaden. Till skillnad från den öppna struk
turen i de äldre gårdarna måste denna fysiska öppenhet förstås utifrån sitt sam
manhang. Gårdsplanen skulle kunna liknas vid en förborg. Stenhusets nedervåning 
utgjorde ett andra rum, en zon vartill tillträdet var ytterligare något begränsat. En 
tredje zon kan antas ha utgjorts av ekonomidelarna och till den privata delen var 
tillträdet helt stängt för de flesta.

Gårdsplanen utgjorde en arena, med osynliga gränser, som köpmännen myck
et väl kände till. Sådana rum som öppnade sig ut mot gatan gav möjlighet för 
övervakning och kontroll av den produktiva och kommersiella verksamheten, 
samtidigt som den exponerade stadens avhängighet av handel och varuutbyte 
(Christophersen 1997:16). Denna nya offentlighet och noggrant reglerade verk
samhet förmedlade en urban kultur och identitet som ytterst fortfarande var base
rad på feodala värderingar (Christophersen 1997:12). Detta är giltigt både om 
man ser på gårdsplanen som en kontrollplats eller ”väntplats”. Detta är ett exem
pel på en öppen plats, där besökaren på samma sätt som en garageuppfart i ett mo
dernt villaområde måste förstå rummet i sitt sammanhang. Det fanns alltså en in
tressant inbyggd konflikt i korsningen, då herr Axels gård tillhörde frälset medan 
Knutsgillets laghus kanske kan ses som ett slags motpol. Detta gille var ett socialt 
rum med andra regler och begränsningar, skapat av de mer bemedlade köpmän
nen. Här var det köpmännen som samlades och som gemensamt agerande gente
mot såväl frälset som den kungliga administrationen. På samma sätt kom den in
tilliggande krogen bli en mötesplats för övriga köpmän.

ETT UNDERIFRÅNPERSPEKTIV
Genom en analys av olika rum i gårdarna har jag velat visa på samspelet mellan 
olika grupper som levde och var verksamma i kv. Liljan. Jag har försökt belysa 
olika gruppers (barn, tjänstefolk, lärlingar och köpmän) rumsskapande för att se 
vilka möjligheter till individuell och kollektiv interaktion i olika situationer som 
gavs.

I de presenterade gårdarna skapade människor egna arenor utifrån sina behov, 
ibland mellan eller utanför stadens reglerade och strukturerande platser, exempel
vis på bakgator, inom gårdarna och på krogar. Exempelvis skapade barnen ”fria
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platser” dit vuxenvärldens normer inte nådde hela vägen. Detta gav barnen ett 
visst socialt frirum. I reglerade samhällen uppstår ofta behov av att söka sig till, 
och skapa, olika frizoner för att tillfredställa önskningar som inte ryms inom det 
system som staden erbjuder (Balic, nedan). Detta kan, i större eller mindre grad, 
ses uttryckt i både stadens och gårdens organisation. Fenomenen tycks förekom
ma i alla tider och i alla städer och ska ses som en naturlig del av staden. De oli
ka nätverken genomsyrar, och har genomsyrat, stadens och gårdens utformning.
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ARKITEKTUR ÄR ATT GÖRA S G SYNLIG

OCH NÄRVARANDE I LANDSKAPET.



BYGGNADSKULTUREN, STADSRUMMET 
OCH BORGERSKAPET

JOAKIM THOMASSON

S
innebilden av en medeltida stad är den av vindlande gatusträckningar 
med brokig, till synes kaotisk, bebyggelse och ett myllrande folkliv. Till 
skillnad från antikens och renässansens rätvinkliga och kvartersbaserade 
stadsplaner, var gatan den huvudsakliga organisationsprincipen i de med
eltida städerna. Bebyggelsen organiserades i förhållande till gatan och dess sträck

ning. I så mening var organisationen anpassningsbar; hus, tomter och gatusträck
ningar lades till efterhand som det blev möjligt och behövdes. Detta tankesätt 
hade sin grund i organisationen av boplatser kring ett gemensamt kommunika- 
tionsstråk under förhistorisk tid. Men de avgörande skillnaderna var att gatu
rummen var inramade av tät bebyggelse, utförd i andra former av arkitektur, upp
förd på andra typer av tomter och byggd av människor som levde på annat än av 
jordbruk. Än idag måste vi anpassa oss till hur medeltidsmänniskorna förhöll sig 
till staden. Få större förändringar har kunnat utföras, de som gjorts har låtits sig 
göras när kvarter eller hela städer brunnit ned.

Malmö är en sådan stad. Bebyggelse, tomter, små mindre gator, så kallade 
streden, och gränder organiserades i förhållande till den laange Adelgade. Den 
språkliga innebörden av adel i namnet åsyftar att den var stadens ursprungliga el
ler hävdvunna gata (Thomasson 2004). Malmö kallades också för Ellenbogen 
(armbåge) av de tyska handelsmän som besökte staden, vilket kan ha syftat på att 
Adelgatans böjda sträckning kan liknas med en arm. Ursprunget var sandrevelns 
form, jfr figur 8.

Gaturummet var inte likformigt. När det inramades av tät bebyggelse skapa
des inga raka fasadlinjer. På sin höjd hade varje kvarter en gemensam avgränsning
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mot gatan. Detta skapade små vinklar de olika kvarteren emellan, där arkitektu
ren framhävdes i förhållande till hur människor rörde sig. Likformigheten bröts 
även upp av talrika utbyggnader ut mot gaturummen i form av bodar, trappor, bi
slag och källarhalsar.

Människorna som bodde och befann sig i städerna både formade och forma
des av platsen och dess mönster av bebyggelse. Efterhand uppfattades både män
niskorna och byggnader som representanter för en egen social grupp i det feoda
la samhället. Det var människor som identifierade sig med nätverk av städer, de 
såg sig själva och betraktades av andra som borgare - stadsinvånare. Undersök
ningarna i kv. Liljan har, tillsammans med skriftliga källor, kunnat belysa aspek
ter av de mångskiftande och motsättningsfyllda uttrycken för urban identitet och 
samhörighet.

EGENDOMSRÄTT, BRUKSRÄTT 
OCH KVARTERET LILJAN

Under medeltid och tidig modern tid fanns inte privat äganderätt till jord och fast 
egendom som vi känner det idag (se Thomasson 2004 och där anförd litteratur). 
Ofta fanns det konkurrerande rättigheter till samma resurs. De två huvudsakliga 
principerna för hävdande av rättigheter var egendomsrätt, rätten att uppbära och 
sälja ränta från produktionen av ett visst stycke land (dominium directum), samt 
bruksrätt, alla och envars rättighet att nyttja jordens frukter (dominium utile). 
Det fanns åtminstone tre olika konkurrerande rättigheter till en stadstomt och 
dess bebyggelse. Städerna hade en grundare, vanligen kungen, till vilken tomtin
nehavarna till en början individuellt erlade olika former av räntor (exempelvis 
midsommargäld, arnagäld). Detta utvecklades senare under medeltiden till en ge
nerell stadsskatt där stadsinvånarna kollektivt betalade ränta till kungens fogde i 
staden. Det fanns även innehavare av egendomen, till vilka de som hade bruksrät
ten betalade landgille eller jordskyld. Slutligen kunde den som bodde i ett hus 
även komma att betala hyra till den som hade egendomsrätten till själva huset. 
Till allt detta kommer olika former av servitut, exempelvis rättigheten att nyttja 
en bod i ett hus, eller rätten att använda en port eller en brunn. Det hela kompli
cerades även av att bruksrätten var stark i förhållande till egendomsrätten.

De juridiska förhållandena när det gäller egendoms- och bruksrätt komplicerar 
tolkningen av skrivningarna i det skriftliga materialet. Den mest uppenbara möj
ligheten till feltolkning är att den person som skrivs som innehavare inte behöver 
ha varit den som bodde på tomten. Det kan även ha avsett att denna person hade
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rätt att uppbära jordskyld från tomten. De som innehade bruksrätten och levde där 
var de som förknippades med byggnaderna, dess utformning och underhåll.

Det skriftliga materialet som kunnat knytas till kv. Liljan går tillbaka till slu
tet av 1300-talet. Det har nedtecknats och arkiverats vid domkyrkan i Lund och 
det kungliga kansliet, vilka var de som mest använde skrift i medeltidens Dan
mark, och berör rätten att uppbära jordskyld (egendomsrätten). När det gäller 
tomterna i de norra delarna av kvarteret, närmast Adelgatan, har två långa inne
hav av egendomsrätt kunnat följas.

Domkapitlet i Lund innehade fram till reformationen egendomsrätten till en 
tomt i de nordöstra delarna av kvarteret. Den äldsta kända notisen härrör från en 
avskrift i Registrum ecclesie Lundensis, den så kallade Lundeboken från år 1384. 
Där omnämns att byman Jens Ulfsen, och hans hustru Cecilie Tidemansdatter skö
tar andra halvan av sin gård i Malmö till domkapitlet i Lunds domkyrka. Av bre
vet framgår att domkapitlet sedan tidigare innehade den första halvan av gården, 
och att donationen gällde "med alle samme tilliggender eller tilbehør ud til alle fire 
hjørner med grundstykke og alle huse, der er rejst eller måtte blive rejst...” (DRB 
4:2:439). Brevet innehåller flera servitut. Bland annat skall Jens och Cecilie bo på 
sin gård utan börda och avgift så länge de lever, att de fritt får uppföra nya bygg
nader på tomten, och att deras arvingar till en rimlig avgift skall ha bruksrätt till 
gården. Å andra sidan förbinder de sig att vidmakthålla de byggnader som finns 
och när så är tjänligt bygga nya. Det finns ingen närmare lokalisering av var i sta
den tomten låg. Men i en bekräftelse av donationen, nedskriven i Lunds domka
pitels gåvoböcker, Libri datid Lundenses, bekräftas donationen (Weeke 1973: 
289f). Här framgår att tomten låg mittemot svartbrödernas, det vill säga domini
kanernas kapell (se Kling, ovan), söder om gatan. Samma formulering återkom
mer i brev från borgmästare och råd i Malmö till domkapitlet i Lund, angående 
befrielse från befästningsplikten (Andersen 1954:18). Utifrån dessa uppgifter kan 
tomten lokaliseras med hjälp av senare och mer precisa notiser.

Det finns inga kända uppgifter om brukare av gården förrän år 1534, då han
delsmannen, sedermera rådmannen, Ditlev Henriksen Enbeck betalade jordskyld 
till domkapitlet (Andersen 1954:34). Bruksrätten förvärvades mellan åren 1548- 
1550 av hans svärson, Henrik Brantun, också han rådman. Någon gång under 
1550-talet sålde han sedan bruksrätten till en Hans Barnekow. Dennes änka, Met
te Okse, sålde den i sin tur, år 1562, vidare till borgmästaren Niels Ipsen, som 
strax skotade bort den till sin svåger, handelsmannen och borgmästaren Jacob 
Møller (Andersen 1954:34). Efter en del kontroverser förvärvade byfogde Peder 
Hansen gården år 1606 (Rådhusrättens dombok 3/10 1606, se Brorsson & Larsson, 
nedan).
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De nordvästra delarna av kvarteret förlänade kung Erik av Pommern år 1433 till 
riksrådet Axel Pedersen Tott. ”Apr.3. Kong Erick har givet Hr. Axell Pederß af 
Herdlöff R. en Gaard i Malmø, liggende østen sønden over Gaden fra Szwortte- 
brødre Kloster, med al kongelig Rettighed, hvilken Gaard er hos sex oc siusinty- 
uge Alen lang sønder ud fra Adelgaden og langs ud med det vestre Tværstæde, og 
90 Alen bred og noget mer øster ud fra det vestre Tværstræde og langs ud med 
Adelgaden, Stenhuset, som staar paa Hjørnet mellom begge Gaderne, medreg
net, og bag i Gaarden indtill begge Tværstræderne. Udgivet og beseglet Fred. før 
Palmesøndag” (Rep. Dipl.:6612). Skrivningen i dokumentet är förhållandevis 
precis och tydlig vad galler lokalisering i staden och tomtens omfattning. Återigen 
lokaliseras gården i förhållande till gatan och svartbrödernas kapell. Gården var 
belägen söder om Adelgatan och sydöst om kapellet. Tomten var hela 90 aln lång 
mot Adelgatan och 27 aln och sex kvarter lång mot det västra Tværstrædet, da
gens Gråbrödersgatan. I brevet omnämns att det fanns ett stenhus i tomtens nord
västra hörn. I en annan källa, från år 1482, beskrivs också att Axel Pedersens 
gård hade en badstuga längre söderut i kvarteret, vid nuvarande Gråbrödersgatan 
(Bager 1934:14). Till skillnad från förhållandena vid domkapitlet i Lund finns 
inga kända arkiverade lejekontrakt till bruksrätten för gården.

Det framgår inte hur Erik av Pommern förvärvat gården. Kungen hade visser
ligen en överhöghet över staden Malmö, ett herravälde som utövades av en byfog
de, men det förefaller mindre troligt att han hade egendomsrätt över ett stort an
tal tomter i staden. Detta indikeras bland annat av att när kung Erik skulle anläg
ga Myntergården, det som senare kom att bli Malmöhus slott, så fick han köpa ett 
par tomter av prominenta borgare i staden (Reisnert 2001). Noteras bör att tom
terna köptes, de förvärvades inte genom byte, och att kungens herravälde inte 
innefattade utövande av ovillkorlig expropriation. Det troliga är snarare att kung
en förvärvat gården i kv. Liljan genom konfiskation, vilket dock var tämligen 
ovanligt (se Lamberg 2001:238). En av de största konfiskationerna som kungen 
gjorde i Malmö var efter borgmästaren och fogden Anders Mortensen. Han för
falskade ett kungligt brev, varpå Erik av Pommern dömde honom att brännas le
vande, vilket verkställdes på en kulle utanför Köpenhamn år 1419 (Lamberg 
2001:238). I samband med domen konfiskerade kungen samtliga utom fem av 
Mortensens egendomar (Isberg 1897:23ff; Tomner 1971:209). Exakt vilka Mal- 
möegendomar som omfattades anges dock inte närmare i källorna. Erik av Pom
mern ger året efter förläningen till Axel Pedersen, borgmästarna i Malmö full
makt att ”... at sælge paa Vore Vegne vore og Kronens Gaarde og Jordegods i 
Malmøye, som er tilfaldne os og Kronen efter Anders Mortensen og andre flere 
vore og Kronens Gaarde og Gods sstds. Til vor og Rigens Nytte og vor Guards
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Bygning i Malmøye, ...” (Rep. Dipl.:6683). Försäljningen av Mortensens gods 
skulle alltså bland annat gå till anläggandet av Myntergården.

År 1525 tvistade riddaren Jacob Trolle (1475—1546) med riksrådet Johan 
Rantzow om Axell gaardt i Mallmøø (Kong Fredriks registranter:74). Bakgrun
den var att Rantzow fått den landsflyktige Malmöborgmästaren Hans Michelsens 
beslagtagna gods och gårdar. Vid tvisten kunde han visa upp ett nu förvunnet 
skötebrev som Michelsen haft på Axelsgarden. Jacob Trolle kunde a sin sida hän
visa till Axel Pedersens förläningsbrev från år 1433 och ”... tbet stadtfestellszebr- 
eff, szom konung Hanss haffuede vtgiffuit, ... (Kong Fredriks registranter.74). 
Fredrik I dömde till Trolles fördel av två orsaker. Dels var kung Hans stadfästel- 
sebrev äldre än Michelsens skötebrev. Dels hänvisades till innebörden av den ur
sprungliga förläningen, vilket innebar att Axelsgården inte kunde delas eller säl
jas utan kunglig fullmakt samt att ”... tba bør forne gaardt attbliffue hoess then- 
nem, szom eellest ere aff mandtkøn aff forne her Axell Persszens arffwinge, met 
alla forne gaardtzs friieheder effter szamme breffuis liwdelse ...” (Kong Fredriks 
registranter:74, det vill säga gården skulle följa släkten på manssidan). Trolle var 
i rakt uppstigande led släkt med Axel Pedersen (det var hans mors farfar, se Bruun 
1943a:36f, 1943b:312; Fabricius 1943:44ff; Friis 1943:298f).

Domen från år 1525 är intressant ur flera aspekter. Kung Hans stadfästelse- 
brev bör ha varit en bekräftelse av Erik av Pommerns förläning av gården med 
dess rättigheter till Axel Pedersen. Troligen har brevet varit skrivet till Jacob Trol
le, eftersom hans levnad sammanfaller med kung Hans regentperiod (1481-1513). 
Skötningsbrev var en annan typ av dokument, som åsyftade att en egendom över
gick från en persons ägo till en annans. Även här förefaller det ha varit Jacob som 
sålt eller på annat sätt överlåtit Axelsgården till Hans Michelsen (borgmästare 
1503-1522, död 1532). Faller skrivningen om att Axelsgården inte kunde delas 
eller säljas utan kunglig fullmakt tillbaka på en hävdvunnen betydelse av Erik av 
Pommerns förläningsbrev, så innebär det att antingen kung Hans eller Kristian II 
godkänt skötningen av Axelsgården. När sedan Hans Michelsen gick i landsflykt 
tillsammans med Kristian II hävdade Jacob Trolle, trots skötningsbrevet, egen
domsrätten till gården.

Gården förblev ytterligare en generation i släkten Trolles ägo. I mitten av 1500- 
talet omnämns att Børge Trolle, son till Jacob, fick ett ”ith støcke stadzens jord 
och grund, liggendis sønden optil hans eigen gord, som kallis Axilsgorden, ... 
(Bager 1934:14f). Den jord som Børge Trolle kom i besittning av hade ironiskt 
nog tillhört Hans Michelsens gods i staden (Isberg 1923:225f). Trolle dog barn
lös och det är okänt vad som hände med egendomarna i Malmö efter hans död år 
1571. Vad som emellertid omnämndes i hans likpredikan var att han medan han
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levde hade understött fattiga studenter och nödlidande och sjuka i köpstäderna. 
Han testamenterade också ”gåvor” till skolor i Herlufsholm, Roskilde och Vä 
(Friis 1943:299). Den norra gårdens vidare öden kan möjligen indikeras av skrift
liga notiser från slutet av 1600-talet. Enligt dessa beboddes de nordvästra delarna 
av hantverkare, varav några noteras som fria från jordskyld. Det förfaller mindre 
troligt att enkla hantverkare skulle ha haft de ekonomiska möjligheterna att upp
bära egendomsrätt till dessa gårdar. Möjligen har Trolle verkligen handlat enligt 
utsagan i likpredikan och överlåtit egendomsrätten till stadens nödlidande eller 
fattiga. På den grund som han övertagit av staden fanns i varje fall bostäder som 
vanligen brukar förknippas med enklare hantverkare och daglönare. På tomten 
fanns under 1600-talet bostadslängor uppförda i korsvirke med lerklinade fack, 
och som kallades Børge Trolles lerbodar (Bager, Excerpter, kv. 52 Rosen), jfr figur 
31.

PERSONERNA
De personer som har kunnat förknippas med egendoms- eller bruksrätt till gårdar 
i kv. Liljan har på olika, delvis motsättningsfyllda, sätt uttryckt urban identitet. 
Tyvärr är det enda som är känt om bymannen Jens Ulf sen och hans hustru Ceci
lie Tidemansdotter just det som han själv berättar om i sitt donationsbrev till 
domkapitlet i Lund. På samma sätt är det beklagligt att inte kunna knyta Anders 
Mortensen till stenhusgården i det nordvästra hörnet av kvarteret annat än genom 
en bräcklig indiciekedja där flera väsentliga länkar saknas.

Jens Ulfsen skriver sig som byman, det vill säga borgare, och donerar tillsam
mans med sin hustru i tidens anda andra halvan av sin gård till domkapitlet i 
Lund på evig tid. De ville genom detta få syndernas förlåtelse och frälsning för sig 
själva, sina föräldrar och till Cecilies första man Henzeke Læge. Kyrkan och dess 
olika institutioner hade ofta en mycket negativ inställning till handel, framförallt 
vinster till följd av handelstransaktioner, kapitalbildning och inte minst penning
lån. Handel förknippades med bibelns utsagor om Jesus fördrivande av krämarna 
i Jerusalems tempel och hörde enligt kyrkan ihop med huvudsynderna girighet 
och frosseri. En annan allvarlig synd var ocker, kyrkan förbjöd lån mot tagande 
av ränta. Jens Ulfsen och Cecilie Tidemansdotter ville genom donationen kanske 
göra bot på sina handelsgärningar. På detta sätt var även kyrkan, om än motsträ
vigt, en del av yttringarna för en urban mentalitet. Vid reformationen hade de oli
ka kyrkliga institutionerna egendomsrätt på ungefär 31 % av stadens gårdar (Jo
hannesson 1947:138).
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A?iders Mortensen tillhörde en lågfrälsesläkt som brukar benämnas Jordeberga- 
ätten (Reisnert 1996:28). Han blev vald till rådman i Malmö år 1385, fyra år se
nare utsågs han till borgmästare, och kungen utnämnde honom till fogde år 1417 
(Lamberg 2001:bilaga 2). Dessförinnan hade han troligen blivit dubbad till ridda
re (Isberg 1897:24). Mortensen hade byggt upp en förmögenhet som placerats i ett 
omfattande fastighetsinnehav. Kärnan i detta var godset Henrikstorp, beläget på 
Hindbys bymark, strax söder om Malmö (Reisnert 1996:28f). Mortensen var 
med andra ord en frälseperson som både hade en fast urban anknytning i form av 
ämbeten och gårdsinnehav, och en för frälset traditionell rural förankring i en hu
vudgård med tilliggande lantliga domäner. På många sätt är Mortensen jämför
bar med riddaren Jens Uffesen av släkten Neb (Reisnert 1989). Under slutet av 
1200-talet och 1300-talets första hälft tillhörde han Danmarks allra mest bety
delsefulla personer. Han innehade flera huvudgårdar med tillhörande gårdar och 
domäner, ett antal gårdar samt var dessutom länsherre. Jämte flera andra gårdar 
ägde han även en huvudgård i Malmö med tillhörande ladugård och stenbodar.

Axel Pedersen (ca 1370-ca 1447) var samtida med Anders Mortensen, och 
tillhörde samma elitskikt inom det danska frälset. Herr Axel hörde till släkten 
Thott, som var en av Danmarks mäktigaste och mest inflytelserika frälseätter (se 
Ravn 2004 och där anförda källor). I likhet med dem som kom att ärva Axelsgår
den i Malmö skrev han sig till huvudgården Härlöv, eller Lillö som den omväx
lande benämns, belägen i nordöstra Skåne. Han var dessutom länsman i Varberg 
och Falkenberg, samt Gärds härad i Skåne. Förutom egendomarna i Malmö inne
hade han Vä stad. Erik av Pommern utsåg honom också till Skånemarknadens 
fogde. Herr Axel var medlem av det danska riksrådet, och var en av dem som un
dertecknade fredstraktaten mellan Margareta I och Albrecht av Mecklenburg år 
1395. Tiden efter fredstraktaten deltar Axel Pedersen i en mängd viktiga sam
manhang och undertecknar betydelsefulla brev och traktater.

Axel Pedersens manliga efterföljare var riddare, skrev sig till huvudgården 
Lillö och var, med undantag av Jacob Arvidsen Trolle, medlemmar av det danska 
riksrådet (Bruun 1943a:36f, 1943b:312; Fabricius 1943:44ff; Friis 1943:298f). 
Flera hade fått sin skolning hos de stora europeiska hertigarnas hov, och hade mi
litära positioner i den danska staten.

Städerna var knutpunkter i ett ekonomiskt nätverk där överskottet från jord
bruket avyttrades. Frälset medverkade i marknadsutbytet och penningekonomin 
eftersom deras sociala status byggde på konsumtion av prestige va ror. Den socia
la tillhörigheten var visserligen definierad från en huvudgård på landsbygden, 
men de materiella förutsättningarna för frälsets nödvändiga livsstil förvärvades i 
städerna.
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Stadsrummet var den konkreta kontaktytan mot kvarterets andra, ofrälse, perso
ner. Ditlev Henriksen Enbeck, Hans Michelsen och Jacob Møller var delaktiga i 
delvis andra nätverk, och med delvis andra uppfattningar om vad som igenkändes 
och erkändes som heders- och aktningsvärt. De hade en annan uppsättning av 
symboliskt kapital.

Ditlev Enbeck (död 1537) var andra generationens Malmöbo, släkten här
stammade troligen från staden Einbeck utanför Hannover (Andersen 1954:17ff). 
Han var gift med Karine Ditlevs, och tillsammans fick de dottern Gese Ditlevs- 
dotter. Enbeck var verksam som handelsman, var föreståndare för S:t Simonis et 
Judae kapell mellan åren 1511 och 1519, valdes till hövitsman år 1518, och fung
erade som rådman under perioden 1511-1537. Förutom gården i kv. Liljan inne
hades nyttjanderätt till en kålgård som låg söder om Kalendegatan invid vallgra
ven, och han betalade landgille för två tomter i kv. Stjärnan, figur 38.

Hans Michelsen omnämns som rådman och köpman i Malmö år 1502 (Bag
ge 1938). Handelsverksamheten hade genererat en omfattande förmögenhet, vil
ket bland annat resulterade i ett omfattande gårdsinnehav i Malmö. Kristian II 
använde Michelsen till en del viktiga förhandlingsuppdrag, och till följd av detta 
förlänades han, trots att han var ofrälse, Börringe kloster. År 1521 omnämns han 
som medlem av kungens råd, och som sådan deltog han som ledande förhandlare 
i upprättandet av ett samnordiskt handelssällskap, samt var huvudförfattare till 
Kristian II nya köpstadsvänliga lag (som även förespråkade arvkungadöme).

Ditlev Henriksen Enbeck och Hans Michelsen deltog i Grevefejden på Kristian 
II:s sida. Det var mot bakgrund av detta som Enbeck inte betalade landgille för sin 
gård i kv. Liljan till domkyrkan under fyra år, fram till år 1534 (Andersen 
1954:20ff). Michelsens deltagande var betydligt mer omfattande. Han fungerade 
under en period som kungens ställföreträdare i Köpenhamn, deltog i dennes lands
flykt till Tyskland/Holland och var ståthållare i Oslo under försöken att återinsät
ta Kristian på tronen (Bagge 1938). I exilen konverterade han till protestantismen, 
medverkade till översättning av bibelns apostlabrev till danska. Medan Michelsen 
inte kom tillbaka till Malmö efter exilen, var Enbeck bland de prominenta borga
re som tvingades svära trohet till Christian III och hans riksråd. Han deltog inte 
själv i förhandlingarna, men han var med och satte sitt sigill på Malmö borgares 
hyllningsbrev till Christian III den 12 juni år 1536. Grevefejden berörde djupgåen
de sociala motsättningar i det feodala samhället. Borgerskapet, som vunnit i bety
delse, utmanande frälsets privilegier i allmänhet och riksrådets betydelse i synner
het. I motsättningarna fanns också tydliga religiösa undertoner. Borgerskapet var 
tydligt reformatoriskt medan frälset även fortsättningsvis förblev katolskt. Borgar
na Enbeck och Michelsen ställdes mot och utmanade herr Børge Trolles maktpo
sition. Grevefejdens konfliktorsaker fanns alltså även i stadsrummet.
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[Figur 38] Ett uppslag ur Ditlev Einbecks räkenskaper,
FÖRDA MELLAN ÅREN I52I OCH 1535-UNDER DE SENARE ÅREN FÖRDES DE TROLIGEN 

I ENBECKS KONTOR PÅ DEN NORDÖSTRA TOMTEN I KV. LlLJAN.

Borgmästaren och köpmannen Jacob Møller (död 1598) flyttade från Köpenhamn 
till Malmö år 1562 (Isberg 1897:79ff). Förutom borgmästareämbetet iklädde han, 
precis som Ditlev Enbeck, även förtroendeuppdraget som föreståndare för stadens 
hospital. Som sådan renoverade han kapellet och kyrkogårdsmuren, inrättade en 
fattigvårdsanstalt, och såg genom sina goda kontakter med kungen till att hospita
let fick en ekonomisk grund i form av en donation. Møller var gift två gånger, båda 
gångerna med prominenta borgardöttrar. Första hustrun Ingeborg Fransdotter var
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dotter till en rådman i Köpenhamn, medan andra hustrun Marine Fechtil var dot
ter till Malmöborgmästaren Hans Pofvelsen Fechtil. Møller kom efter att ett par 
av hans handelsskepp förlist på ekonomiskt obestånd. Trots bistånd från kungen 
i form av underhåll, bruksätt och egendomsrätter till gårdar och tomter i Malmö, 
kunde han inte betala skulderna. Han avled utfattig i sitt hus i kv. Liljan år 1598, 
först tio år senare blev huset utmätt varpå Marine tvingades flytta (Brorsson öc 
Larsson, nedan).

BYGGNADERNA
Från högmedeltid till tidig modern tid uppfördes mestadels byggnaderna av hant
verkare som var organiserade i skrån. Det kunde röra sig om timmermän, mura
re eller stenmästare. Beställaren var vanligtvis den som skulle bo eller verka i själ
va huset, och beställaren ledde byggnadsarbetena tillsammans med en mästare 
från något av skråna (Thomasson 2004). De personer som hade bruksrätt till 
byggnaderna var, som Jens Ulfson, skyldiga att vidmakthålla deras standard och 
göra nödvändiga förändringar i form av tillbyggnader. Byggnaderna var med an
dra ord individuellt knutna till dess invånare; det estetiska- och arkitektoniska av
ståndet mellan de som levde i husen och själva byggnaderna var inte stort. Likhe
terna mellan byggnadernas utformning var visserligen förmedlad via urbana 
byggnadshantverkare, men i huvudsak uttryck för individuella ambitioner att as
socieras med och igenkännas som urban arkitektur.

DEN BYGG N ADS KULTURELLA BROKIGHETEN

Under perioden från slutet av 1200-talet till början av 1400-talet bestod bebyg
gelsen i kv. Liljan av byggnader uppförda i en brokighet av fackverkskonstruktioner. 
Efter ett sekel av varaktig bebyggelse beboddes kvarterets nordöstra hörn av by
mannen Jens Ulfsen och Cecilie Tidemansdotter, och de donerade egendomsrät
ten till andra halvan av deras gård till domkapitlet i Lund.

På grund av yngre aktiviteter, främst olika former av grävningsarbeten, är spå
ren fragmenterade. Den bebyggelse som trots allt dokumenterats var belägen inne 
på tomterna, en bit från gatan. Byggnaderna var uppförda i en teknik där hela el
ler delar av väggarna längst ner var fästa i en träsyll. Träsyllarna vilade antingen 
i en ränna i marken eller på syllstenar. Möjligen kan någon av stolparna ha varit 
nedgrävda i marken för att, precis som rännorna, säkra väggarna från förflytt
ningar. Väggarna var konstruerade i olika typer av fackverkskonstruktioner där 
stolpar bar huvuddelen av taktyngden. Mellanrummet mellan stolparna hade
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vanligen under den aktuella perioden, vilket även verkar ha varit fallet när det 
gäller husen i kv. Liljan, flätverk som var kiinat med lera. Men det förekom även 
att husen kunde ha liggande (skiftesverk) eller stående plank (resvirke) mellan 
stolparna. Det finns inga tecken på att byggnaderna i kv. Liljan hade parvis beläg
na stolpar i långsidorna, som i sin tur korresponderat med sparrarna i takstolen. 
Detta skulle ha inneburit att byggnaderna uppförts i korsvirkesteknik. Det var 
under 1200- och 1300-talet vanligare utan parstående stolpar i väggarna, vilket 
innebar att facken mellan stolparna kunde vara oregelbundna. Taket vilade på en 
lejd som fördelade tyngden till de olika stolparna.

Från och med 1300-talets början försågs några av husen med källare (Mårald, 
nedan). Till att börja med var de tämligen små och hade karaktären av mindre 
förva ringsutrymmen. Efterhand, från mitten av 1300-talet, utökas källarstorle- 
karna och i några avdelas till och med i två rum (i ett av dessa fanns en ugn). Det
ta innebar att behovet av förvaringsutrymmen hade ökat, samt att de i vissa fall 
även kommit att bli uppehållsrum och därmed utrymmen för andra aktiviteter. 
Ingen av de källare som anlades fram till 1400-talets början var integrerade delar 
av byggnadskonstruktionerna i övrigt. Kanterna var fordrade med liggande plank 
vilket tillsammans med nedslagna stolpar förhindrade jorden från att rasa in, sna
rare än att fungera som bärande väggar i byggnadskonstruktionen som helhet 
(fig. 39).

De byggnader som har dokumenterats var belägna inne på de förmodade gårds
planerna. De flesta av byggnaderna var orienterade i nord-sydlig riktning, i de 
södra delarna fanns enstaka öst-västliga hus. Bostadsfunktionen i äldre hus indi- 
keras av närvaro av någon typ av värmekälla och/eller trägolv. Att döma av den 
rumsliga spridningen av sådana konstruktioner var bostaden inledningsvis belä
gen långt söderut på de olika tomterna. Under slutet av 1300-talet och början av 
1400-talet var de belägna i mitten av tomterna, i anslutning till de byggnader som 
förmodligen stått ut mot (den nuvarande) Västergatan. På grund av bevaringsför- 
hållandena är det inte känt vilken typ av byggnader som varit belägna ut mot ga
tan. Andra undersökningar i Malmö (Reisnert 1992; 1994) och i andra medelti
da städer (Augustsson 1992; Thomasson 1997) har emellertid kunnat påvisa att 
byggnaderna närmast de offentliga utrymmena innehöll hantverks- eller krämar- 
ebodar. Gårdarna var ordnade med en offentlig del gentemot gatan, och en privat 
sfär med bostadshus inne på gården.

Skrivningarna i Jens Ulfsens och Cecilie Tidemansdotters donationsbrev ger 
intrycket av att byggnation på deras gård pågick kontinuerligt. Nya hus skulle 
byggas när så behövdes, och de gamla skulle vidmakthållas. Byggnaderna i stä
derna och i kv. Liljan bestod mestadels av ett rum. Om det fanns mer än ett rum
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[Figur 39] Träkällare under framrensning.

så var de olika rummen ofta uppförda i olika material och/eller teknik, vilket sna
rare innebar att ett hus kompletterades med ett nytt (se Thomasson 1997). Prin
cipen om ett rum, ett hus låg kanske bakom skrivningen i donationsbrevet. Bygg
naderna var inga färdiga koncept, utan efterhand som nya utrymmen behövdes, 
tillfördes nya byggnader.

Att döma av tomtrännor, utbredning av byggnader och markanvändande un
der perioden fanns, åtminstone med smärre förändringar, fyra tomter mot Adel
gatan (fig. 40). Troligen har det funnits fler eftersom undersökningen inte berör
de de mellersta delarna av kvarteret.

Från väster räknat antyds gränsen dels av fragmentariskt bevarade diken, dels 
av markanvändandet. I detta område fanns garverikar och avfallsgropar. Möjli
gen ansluter de östra gavlarna av några öst-västligt orienterade byggnader till den
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förmodade tomtgränsen. Även under slutet av 1300-talet och början av 1400-ta- 
let fanns ett skilje mellan de då stenlagda gårdsplanerna. Längre österut fanns re
dan vid mitten av 1200-talet en hävdad tomtgräns i form av en nordsydligt orien
terad ränna. Flera byggnader uppförs sedan med långsidorna på ömse sidor langs
med denna gräns. Gränsen till Jens Ulfsens och Cecilie Tidemansdotters tomt i de 
nordöstra delarna av kvarteret markerades på samma sätt. Under hela perioden 
fanns nordsydligt orienterade, parallellt belägna, byggnader. Av de ”alle fire bjør
ner med grundstykke og alle huse” är alltså tomtens två nordliga hörnor kända, 
och av alla hus har möjligen två dokumenterats vid undersökningen. I de södra 
delarna framkom lämningarna efter en byggnad som haft omväxlande trä- och 
lergolv. Kan byggnaden, i varje fall periodvis, ha varit parets bostad? Tomtens 
storlek mot gatan var ungefär femton meter, och den var åtminstone trettio meter 
längs med nuvarande Mäster Johansgatan.

BODARNAS VITTNESBÖRD

I brevet till herr Axel Pedersen anges att tomten som förläningen avsåg var 90 aln 
bred mot nuvarande Västergatan och ca 27 aln lång mot nuvarande Gråbröders- 
gatan. Av skrivningen framgår att såväl tomtens storlek som det i texten om
nämnda stenhuset redan existerade år 1433. Flerr Axel kan med andra ord inte ha 
varit gårdens byggherre. Tomtbredden motsvarar 56,5 m (1 aln = 0,628 m), vilket 
räknat från väster korresponderar med den tidigare föreslagna gränsen till dom
kapitlets tomt i öster. Förläningsbrevet ger intryck av att donationen avsåg en 
nära 1000 m2 storgårdstomt. Men att döma av de arkeologiska vittnesbörden av
sågs troligen egendomsrätten till en omfattande tomt, som var uppdelad mellan 
flera brukare.

Det stenhus som omnämns i förläningsbrevet uppfördes under 1400-talets 
början. Vid undersökningarna framkom två separata byggnadskroppar, vilka tol
kades tillhöra två olika faser. Den östra delen skulle vara uppförd mellan tjugo 
och femtio år senare. Det som återstod vid undersökningen var byggnadernas käl- 
larmurar, vilka var uppförda i gråsten. Såväl murverk som det äldre fogmateria
let var i det närmaste identiskt. De båda byggnadskropparna har visserligen upp
förts vid olika tidpunkter, men detta avspeglar snarare olika etapper i själva byg
gandet än olika faser. Utrymmet mellan de båda källarna har troligen varit en 
överbyggd portgång.

Tyvärr fanns inget av dagermurarna kvar, men med utgångspunkter i förlä- 
ningsbrevets skrivelse, och i analogi med bevarade medeltida byggnader, kan en 
hypotes kring byggnadens arkitektoniska gestaltning formuleras. I brevet om
nämns att stenhuset låg i hörnet mellan nuvarande Väster- och Gråbrödersgatan.
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Skrivningen i brevet ger intrycket av att det fanns en arkitektoniskt iögonfallande 
byggnad som förhöll sig mer till kvarterets hörn än en lång byggnad längs med ga
tan. Formuleringen kan svårligen anknytas till den över 38 m långa byggnaden 
som konstaterades vid undersökningen. Utgrävningsresultaten behöver dock inte 
stå i motsatsställning till stenhuset så som det beskrevs i brevet.

Det finns få kända medeltida stenhus med långsidan mot gatan. I Malmö finns 
endast ett relevant jämförelseobjekt, och det är det så kallade Tunnelkomplexet i 
kv. Svanen längre österut längs den laange Adelgade (Reisnert 1989; 1992; Ros- 
born 1987). Detta är en ca 35 m lång och 7 m bred byggnadskropp belägen med 
långsidan mot gatan, uppförd under 1300-talets första hälft. Precis som byggna
den i kv. Liljan så är källardelen bevarad (även om ursprungligt murverk delvis 
kan vara bevarat högre upp på byggnaden). Källaren försågs under 1300-talets 
andra hälft med fem parställda kryssvalv. Under 1400-talet betecknades bygg- 
nadskomplexet som de höije kledebodar, vilket borde innebära att bodarna hade 
två våningar. I olika dokument framgår det dessutom att det innehöll fem sepa- 
ratuthyrda bodar, vilket korresponderar med källarens uppdelning i just fem ut
rymmen. Fyra av de fem bodarna var kvadratiska och jämnstora (ca 7x7 m), med
an boden längst i öster hade större djup inåt tomten (7x15 m). På denna källardel 
fanns troligen ett stenhus som var gavelvänt mot Adelgatan. Möjligen kan ett lik
nande även ha funnits i väster (Rosborn 1987).

Skrivningen i Erik av Pommerns förläningsbrev kan åsyfta en liknande kon
struktion som i Tunnelkomplexet. Stenhuset, som ”staar paa Hjørnet mellom 
begge Gaderne" kan möjligen avse en gavelvänd byggnad i kvarterets nordvästra 
hörn. En sådan borde ha varit den mest iögonfallande delen vid beskrivningen av 
ett annars sammanbyggt komplex av separata bodar längs med gatan. I det avse
endet bör inte källarlämningarna tolkas som rester efter ett hus med långsidan 
mot gatan. Snarare torde den arkitektoniska utformningen mot gatan, i likhet 
med Jörgen Kocks hus längre österut på Adelgatan, vara utformad med en domi
nerande komponent i form av ett gavelvänt hörnhus, med tilliggande likaledes ga- 
velorienterade men sammanbyggda mindre iögonfallande bodar.

Under slutet av 1600-talet bestod kvartersmarken ut mot Västergatan av sju 
tomter (nr 434-440; Isberg 1923:7ff). Tomterna var mellan 7,5 och 21 m breda

«< [Figur 40] Rekonstruktion av tomtindelningen i den norra delen 
av kv. Liljan under 1200- och 1300-TALET.

185



434



(fig. 41). Axel Pedersens egendomsrätt motsvarade 56,5 m av utrymmet mot ga
tan. Dess förmodade östra gräns sammanfaller inte med 1600-talets tomtgräns 
(mer om detta senare), men däremot med en gräns som framkommit vid undersök
ningarna. De sju bruksenheter som på detta sätt indikeras inom Pedersens egen
domsrätt är, om portgången undantas (vilken vanligtvis omfattas av servitut) mel
lan 7,5 och 8 m breda mot gatan. Detta skulle innebära att de enskilda bodarna 
skulle vara ungefär lika stora (7,6x7 m) som i Tunnelkomplexet.

Från slutet av 1400-talet och fram till och med slutet av 1500-talet fanns flera 
nordsydligt orienterade byggnader. Några av dessa var kökslängor och/eller halv- 
takshus som uppförts i korsvirke mot gathuset, vilka samtidigt markerade grän
ser mellan de olika bruksenheterna. Två sådana gränser är tydliga inom det un
dersökta området, och båda är förskjutna österut i förhållande till 1600-talets 
tomtgränser, (se fig. 31). Gränserna sammanfaller med de förhållanden som fanns 
före det att stenhuset uppfördes, och de ser ut att avdela lika många enheter som 
fanns i området i den senare tomtindelningen. Skillnaderna kan förstås utifrån 
den starka bruksrätt som fanns till resurser under äldre tid, att äldre gränser häv
dats och att äldre hus möjligen kan ha funnits kvar efter det att stenbodarna 
byggts. Först efterhand har indelningen av stenhuset resulterat i förskjutningar av 
gränserna på gårdssidorna. Detta kan illustreras av att stenhuset någon gång un
der 1500-talet tillförs en ny tillbyggnad i söder, vars mellanvägg sammanfaller 
med den senare tomtgränsen.

Den brokighet som karakteriserade byggnadskulturen har till viss del tilläm
pats under 1400- och 1500-talet. Gårdsbyggnaderna var uppförda i olika typer av 
fackverkskonstruktioner. Grundläggning och väggkonstruktioner kunde skilja 
från en vägg till en annan i samma hus. Traditionen där nya byggnader uppförda i 
en annan typ av material och teknik tillfördes existerade hus, tillämpades fortfa
rande. Men till viss del fanns även andra och nya byggnadskulturella uttryck. Sten
huset var givetvis uttryck för något nytt. Det representerade en annan grundtanke 
där huset med de förmodade sju bodarna var ett planerat sammanhållet koncept 
och där teknik och material (sten och tegel) i högre utsträckning än tidigare kräv
de tillgång till kunniga hantverkare och distributionsnätverk. I likhet med stenhu
sets källare var även de övriga källarna byggda som integrerade delar av husen i 
övrigt. Åtminstone ett av husen hade parställda stolpar i väggarna, vilket antyder

«< [Figur 41] Tomtindelningen i den norra delen av kv. Liljan under i6oo-talet.
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att det varit ett korsvirkeshus med jämna och symmetriska fack. Fördelningen av 
ugnar i direkt anslutning till stenhuset indikerar även att gårdarnas privata sfär 
flyttat ut mot gatan och det offentliga rummet.

Längor med bodar var ett specifikt urbant fenomen. I Malmö fanns bodar som 
var uppförda i enklare material, så kallad lerbodar, spridda runt om i staden (Ba
ger 1971:279; Rosborn 1984; Thomasson 2004). Stenbodarna var före 1500-ta- 
let belägna längs stadens viktigaste gatusträckningar. Vid S:t Petri kyrka fanns 
exempelvis Själabodarna, och invid strandportarna finns flera omnämnda. Men 
huvudsakligen var de belägna längs med den laange Adelgade. Detta var något 
som även fortsatte under 1500-talet. Borgmästare Jörgen Kocks gård, byggd 
1525, innehöll förutom det gavelvända huset även tre stenbodar längs med Adel
gatan. Likaså innehöll det Rosenvingska huset, uppfört 1534, och Niels Kuntzes 
hus, uppfört av borgmästaren Jep Nielsen år 1532, två separata lägenheter. Båda 
dessa byggnader har förtagningar i gavlarna, vilket betyder de var planerade att 
utökas med fler bodar (muntligen Anders Reisnert, stadsantikvarie). Jep Nielsen 
och Jörgen Kock uppförde även större komplex med stenbodar invid det nya Fran
ciskanerklostret i de sydvästra delarna av staden (fig. 42).

Stenbodarna vittnar om ambitioner att associeras med och igenkännas som 
urban arkitektur. På samma sätt som frälsets huvudgårdar på landsbygden var de 
uttryck för iögonfallande konsumtion. Genom att investera i arkitektur som upp
fattades och igenkändes som urban och vacker påverkades samtidigt byggherrens 
eller innehavarens anseende och renommé (Thomasson 2004). Skillnaden gente
mot frälsets huvudgårdar var bodarnas närvaro i den egna gården. Möjligen har 
detta även att göra med att det medförde status, prestige och nödvändiga kontak
ter att vara värd till övervintrande handelsmän. Samtidigt innebar det att hyres
värden kunde övervaka flödet av hyresgästernas kontakter och möten. Det inne
bar även ekonomisk vinning, även om investeringarna i tegelarkitektur troligen 
lönade sig först på lång sikt. Jörgen Kocks bodinnehav inbringande årligen 300 
daler, vilket ansågs vara en betydande summa. Detta skall jämföras med de olika 
kyrkliga institutionernas årliga intäkter som uppgick till 3000 daler (Johannes
son 1947:133).

Axel Pedersen övertog en urban egendom. Troligen har han själv inte bebott 
någon av bodarna när han besökt Malmö. I likhet med Jens Uffesen Neb hade 
han troligen en urban huvudgård. Dessa frälsets så kallade sögningsgårdar hade 
sina stenhus inne på tomten, inte ut mot gatan (Thomasson 1997). I Malmö ver
kar de ha varit belägna vid Kalendegatan, en bit från stadens huvudstråk. Släkten 
Tott hade emellertid en sögningsgård vid den laange Adelgade, i kv. Carolus (Ros
born 1981b). Hur länge tomten varit i släktens ägo eller när stenhuset inne på
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[Figur 42] Det senmedeltida Malmö med de i texten nämnda byggnaderna.
1) Själabodarna 2) Jörgen Kocks hus 3) Rosenvingska huset 4) Niels Kuntzes hus.

densamma byggdes är okänt. För borgmästarna Anders Mortensen och Hans Mi
chelsen måste det däremot kv. Liljan ha varit en passande bostad belägen på ett 
synnerligen fördelaktigt läge i staden.

DET ARISTOKRATISKA BORGERSKAPET

När Jacob Møller flyttade in i gården i den nordöstra delen av kv. Liljan under 
början av 1560-talet, övertog han hus som tidigare innehafts av Ditlev Henriksen 
Enbeck. Troligen hade gården redan under Enbecks tid innehållt ett stenhus (se 
nedan). Møller var en ambitiös borgare och 1580 lät han och hustrun Marine
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Hansdotter Fechtil sätta upp en corniche, en inskriptionstavla, över ingången till 
huset (Brandförsäkringsbrev 1830; Isberg 1897:82). På denna fanns en numera 
okänd text, troligen ett bibelcitat, som flankerades av parets initialer bomärken 
och årtalet 1580. Jacob Møller och Marine Fechtil tog med andra ord åt sig äran 
att ha uppfört huset.

I beskrivningarna av byggnaden i yngre skriftligt material tonar en något an
norlunda historia fram. Av brandförsäkringsbrevet från 1830 framgår att inskrip- 
tionstavlan var fastsatt på två träkonsoller, inte som brukligt, inmurad i väggen 
eller fastsatt i korsvirket. I en bouppteckning beskrivs gathuset som en två våning
ar (med källare) hög och 14 fack lång korsvirkesbyggnad i ektimmer (Bouppteck
ning år 1741). Beskrivningen fortsätter: ”Iklädd upp igenom till taket med en
stens mur, men uti den nedersta våningen med två stens mur, och i de öfvre rum
men allena med spälkning på själva timbret invändigt". Husets bottenvåning 
hade med andra ord ca 0,7 m tjocka tegelväggar, medan övervåningen utåt gatan 
hade 0,35 m tjocka tegelväggar. Väggarna på övervåningens insida hade försetts 
med korsvirke. Husets längd mot gatan uppgick enligt brandförsäkringsbrevet vi
dare till 36 aln (ca 22,7 m). Detta innebär att Axelgårdens östra brukningsenhet 
inkorporerats till Møllers gård.

Inskriptionstavlans sekundära läge tillsammans med det invändiga korsvirket 
i övervåningen och tomtens utvidgning österut innebär att Jacob Møller slagit 
samman tomter och byggt om husen, och inte byggt dem från grunden. Möjligen 
var det Ditlev Enbeck som var byggherre till det ursprungliga stenhuset på den 
nordöstra hörntomten (jfr fig. 30).

Undersökningarna visade även att gathuset kompletterats med en nordsydlig 
länga i väster. I de södra delarna av denna fanns en mindre murad källare (Brors
son & Larsson, nedan). I förhållande till bouppteckningens uppräkning av rum i 
denna länga, bör den ha legat direkt under spiskammaren och fungerat som mat
källare. Gathusets bottenvåning innehöll under mitten av 1700-talet en förstuga, 
en stuga (vardagsrum), sal och ett sovrum. På övervåningen fanns ytterligare ett 
antal sovrum. Men att döma av bouppteckningens beskrivning av interiördetaljer 
och golvbeläggning, torde den östra delen av gathusets och anslutande delar av 
den tvärgående längans övervåning ha fungerat som gårdens representativa sal. I 
de anslutande längorna fanns kök, spiskammare, pigkammare och ekonomiut
rymmen som brygghus, loft etc. Till gården hörde även en stor trädgård som om
fattade tomterna 441-442 (fig. 43).

I jämförelse med Axelgårdens stenbodar var Jacob Møllers och Marine Fech- 
tils hus menat att framstå som en sammanhållen byggnad med långsidan mot ga
tan. Byggnaden gestaltades mer som ett samtida, enhetligt, korsvirkeshus än ett
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[Figur 43] ”Jacob Møllers gård" under 1700-TALET. Efter Bagers Excerpter.



gavelvänt stenhus. I förhållande till bodarna och gavelvända byggnader innehöll 
denna typ fler rum. De olika utrymmenna blev individuella. När en besökare väl 
var inne i huset var det inte tvunget att passera flera rum innan personen nådde 
hushållets vardagsrum. Eftersom ett rum definierade ett hus, kom en besökare di
rekt in i stugan. Det innebar också att hushållets vardagsliv i stuga och kammare 
offentliggjordes för okända människor på gatan utanför. Detta underströks av att 
fönsterglas blev lättillgängligt, varpå fönstrens andel av gatufasaden, främst i kors
virkeshus, ökade. På så sätt var privatlivet både offentligt och svårtillgängligt.

Michelsen, Enbeck och Møller representerade ett självständigt borgerskap av 
allt större betydelse för kungamakten som ekonomisk resurs och för frälset som 
konkurrent. Motsättningarna mellan borgerskap och frälse tilltog under 1500-ta- 
let och utmynnade i inbördeskrig (grevefejden) och religiösa motsättningar. Bor
gerskapet ville avskaffa rådsaristokratins ledande ställning i riket, frälsets privile
gier och erhålla en likartad status i det feodala samhället. Det var också i städer
na som de protestantiska idéerna fick genomslag, och det var också borgerskapet 
som var pådrivande vid religionsskiftet.

Den protestantiska etik som förespråkades både formade och formades av 
byggnaderna. Inskriptionstavlorna och den arkitektoniska utformningen av bygg
naderna uppvisade den rätta uppsättningen av symboliska tillgångar. Genom stu
gans förflyttning till gaturummet kunde ett oklanderligt privatliv exponeras för 
offentligheten. Innehavarna av byggnaden var oklanderliga och moraliska män
niskor som inte dolde något för besökaren. Samtidigt innebar avdelningen av rum 
en social distansering inom gårdarna, framförallt mellan herrskap och tjänste
folk.

Det ledande borgerskapet i de större städerna hade samlat på sig ansenliga för
mögenheter, samtidigt som de sociala skillnaderna mellan rik och fattig i städer
na hade blivit allt större. Den sociala distans som fanns inom de större stadsgår
darna återspeglades även i stadsrummet. Städernas sociala och ekonomiska elit 
hade blivit en urban aristokrati.

GESTALTNING OCH SOCIALA 
MOTSÄTTNINGAR

De äldre städerna med vindlande gatusträckningar med, till synes kaotisk, bebyg
gelse och ett myllrande folkliv var inget exklusivt rum för enbart köpmän, hant
verkare och marknadsbesökare. I städerna verkade alla sociala kategorier, om än 
både entusiastiskt och ambitiöst som ofrivilligt och nödtvunget. De grundläggande

192



sociala motsättningar som fanns mellan sociala grupper i det feodala samhället 
utspelade sig i städerna, och så även i kv. Liljan i Malmö. Under loppet av medel
tid och renässans gestaltades dock städerna genom borgerskapets specifika urba
na identitet och tillhörighet.

Aktörerna i detta motsägningsfulla förlopp var både immateriella och materi
ella, både individer och kollektiv. I kv. Liljan fanns Jens Ulfsen och Cecilie Tide- 
mansdotter, Herr Axel Pedersen, Jacob Møller och Marine Fechtil samt Börje 
Trolle. Byggnaderna som de uppförde, förändrade, manipulerade och förskönade, 
medverkade till att skapa igenkänning och identitet. Men byggnaderna skapade 
också nya former av rörelsemönster och associationer, något som både förändra
de personerna som använde och betraktade arkitekturen, och relationerna mellan 
individer såväl som sociala grupper. På så sätt återfanns flera av de brokiga för
hållandena mellan byggnader, personer, städer och det medeltida samhället i kv. 
Liljan.
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DET MATERIELLA LANDSKAPET

HAR ETT HANSEATISKT URSPRUNG.



SPÅREN AV TYSKA SJÖMÄN

TORBJÖRN BRORSSON

K
eramiken utgjorde en viktig fyndkategori för åldersbestämningen av de 
olika aktiviteterna i kv. Liljan. Redan i arkeologins barndom under 1800- 
talet var detta ett framträdande användningsområde för keramiken. Ett 
fåtal inhemska studier har haft stor betydelse för tolkningen av de olika 
materialen i Sverige, där kanske Dagmar Sellings studie av keramiken från bland 

annat Birka och Kalmar varit dominerande (Selling 1955). Även Birgitta Brobergs 
och Margareta Hasselmos studie av keramikmaterial från sju medeltida städer i 
Mellansverige har haft stort inflytande (Broberg &c Hasselmo 1981). För senare tid 
kan Mats Roslunds (2001) studie av kulturell överföring lyftas fram. Vad det gäl
ler den medeltida keramiken har behovet blivit alltmer påtagligt av att föra in ny 
kunskap och därmed fler jämförelsematerial och studier än tidigare. För till exem
pel Malmös vidkommande, med sina starka kontakter med Tyskland och Hansan, 
är detta en viktig forskningsuppgift.

På senare tid har de olika frågeställningarna till keramiken vidgats från date- 
ringshjälpmedel och blivit alltmer komplexa. Bland annat har dess betydelse som 
indikator för status och främmande kontakter lyfts fram. Identifikation av pro
duktionsort kan ge svar på frågor om både den enskilde familjens och en hel re
gions kontaktnät. Keramikens betydelse som statusmarkör i samhället och i hus
hållet är en annan viktig och intressant aspekt. Man har exempelvis frågat sig 
varför nya kärltyper börjat användas eller varför en viss typ av kärlgods fått ge
nomslag. Valet av kärltyper kan förstås som uttrycken för en urban samhörighet 
och identitet.
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SVARTGODS
Keramiken som påträffades i de äldsta kulturlagren i kv. Liljan bestod huvudsak
ligen av så kallat äldre och yngre svartgods. Gemensamt för dessa typer är att det 
är oglaserat och bränt i reducerad atmosfär, (att man under bränningen strypt sy
retillförseln) vilket gett ett svart gods. Färgerna kan emellertid variera och även 
bruna eller grå nyanser förekommer.

Det fanns fler olika typer av vikingatida och tidigmedeltida äldre svartgods. 
De vanligaste tidigmedeltida formtyperna är bland annat östersjö- (All) och ku- 
geltopfkeramik (AI). Keramiken var uppbyggd med rullbyggnad och brändes i 
grop eller på bål. Östersjökeramiken ornerades främst med linjer och vågband. 
Den kallas så för att det var en produkt som hade sina rötter i både det slaviska 
och skandinaviska hantverket. Den började bli vanlig i Skåne under de första år
tiondena av 1000-talet och framställdes sannolikt på ett stort antal platser. Den 
vanligaste kärltypen är kärl med antingen in- eller utåtböjd mynning och plan 
botten (fig. 44). Mynningsformerna uppvisar delvis kronologiska variationer där 
kärl med utåtböjd mynning huvudsakligen förekommer under 1100-talet. Utöver 
vanliga kärl gjordes även hängkärl, skålar och lampor.

Kugeltopf-keramik introduceras under sista fjärdedelen av 1000-talet. Tekno
logiskt påminner den om östersjökeramiken. Kugeltopf-keramik kom ursprungli
gen från västra Tyskland, och även den förefaller ha tillverkats lokalt i Skåne. Ku- 
geltopf-keramiken består av rundbottnade kärl med utåtböjd mynning, och sak
nar dekor (fig. 44).

Yngre svartgods (BI) skiljer sig avsevärt från det äldre. Några viktiga faktorer 
är att det yngre drejats, bränts i keramikugnar och var delvis ornerat med bland 
annat drejfåror. Även kärltyperna var annorlunda (fig. 44). Det framställdes ur
sprungligen i västra Tyskland och förefaller ha fått ett ganska snabbt genomslag i 
Skåne någon gång under andra hälften av 1100-talet. Dess införande i Skandina
vien är ännu inte fortfarande tillfredsställande analyserat och diskuterat. Yngre 
svartgods består huvudsakligen av tre olika kärltyper. Det finns rundbottnade 
kärl med utåtböjd mynning där vissa krukor försetts med tre ben. Det finns även 
krukor med plan botten och slät bottenkant. Den tredje kärltypen är kannor med 
plan botten och slät bottenkant. De senare blev vanliga i Tyskland omkring 1200 
(Lobbedey 1986:Abb. 3), och de äldsta fynden av trebensgrytor i exempelvis Lü
beck har belagts en bit in i 1200-talet (Müller 1996:Abb. 1).

Redan under sista fjärdedelen av 1000-talet hade man i de skånska byarna och 
städerna sporadiskt börjat använda de rundbottnade kugeltopf-kärlen. De avvek 
betydligt från den dominerande östersjökeramiken, men blev aldrig speciellt van
liga. Ungefär ett sekel senare blev de likartade drejade krukorna av yngre svart-
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[Figur 44] Svartgods. Ostersjökeramik, Kugeltopf och ett exempel på yngre svartgods

gods vanligare. Orsaken till varför just de blev accepterade är inte utrett, och det 
är viktigt att ha i åtanke att samtidigt som de blev dominerande började man även 
att använda kannor av keramik.

Skillnaderna mellan äldre och yngre svartgods var som nämnts påtagliga och 
bestod inte enbart av form och dekor. De utgjorde även ett betydande teknolo
giskt brott. En skillnad var att keramikerna övergick från att använda sig av leror 
med tillsats av krossad bergart till naturligt magrade eller sandmagrade leror. Vi
dare framställdes keramiken på drejskiva från att tidigare varit rullbyggd. Drej
ningen medförde att keramikerna kunde öka produktionen och fler kärl framstäl
las på kortare tid. Bränningen ägde rum i keramikugnar, vilket innebar att man 
redan hade färdiga konstruktioner där man fortlöpande kunde placera kärlen, för 
att sedan genomföra en större bränning av många kärl. Keramikproduktionen 
övergick alltså från en mera enkel produktion som kan ha ägt rum i specialisera
de hushåll, till regelrätta verkstäder.

Övergången från det äldre till det yngre hantverket påbörjades under 1100-ta- 
let, och avslutades egentligen inte förrän under 1400-talet då de yngsta fynden av 
äldre svartgods belagts. Övergången är i många fall svår att identifiera och det är 
påtagligt att de olika keramiktyperna delvis överlappar varandra. Som påtalats 
finns det inte någon tydlig kronologisk punkt som skiljer keramiktyper åt, utan 
snarare har det rört sig om en ganska lång period av förändring (Erdmann, m.fl. 
2001:980).

Övergångsfasen kan belysas utifrån ett antal olika fynd. I en myntskatt från 
Ribe på Jylland, som troligtvis var nedlagd år 1247, fanns ett kugeltopf-kärl av 
äldre svartgods (Liebgott 1978:48). Ett annat kärl av äldre svartgods från en



myntskatt nedlagd på 1320-talet har påträffats i Vejstrup i Svendborg på Fyn 
(Liebgott 1978:57). Vid undersökningar i kv. Myntet i Lund påträffades yngre 
svartgods tidigast i lager som daterats till första hälften av 1100-talet och fram till 
och med slutet av 1400-talet (Vandrup Martens 1994).

Förflyttar man sig till kugeltopf-keramiken och det yngre svartgodsets ur
sprungsområde, västra Tyskland, kan man konstatera att bilden delvis är annor
lunda. Vid undersökningar i Schleswig har det äldre svartgodset daterats från 
1000-talet fram till omkring 1200 medan det yngre har daterats från omkring 
1100 och framåt (Lüdtke 1985:Tab. 11, 15, 29). De främsta skillnaderna mellan 
exempelvis Lund och Schleswig är att det äldre svartgodset användes längre i 
Lund och att det yngre svartgodset kom i bruk tidigare i Schleswig.

Ett annat fynd som belyser övergången från det äldre till det yngre svartgod
set är materialet från keramikugnen från Helium i Danmark, daterad till 1100-ta- 
let. Ugnen var konstruerad som en tvåkammarugn, där elden var placerad i en 
kammare och keramiken i en annan. I denna typ av konstruktion brändes nor
malt högmedeltida och yngre keramik. I ugnen i Helium hade man bränt tidigme
deltida äldre svartgods (Kock 2001a, 2001b). Fyndet utgör därmed en blandning 
av ett äldre keramikhantverk och en yngre bränningsmetod.

Ett annat viktigt fynd är en skärva yngre svartgods påträffat i Knösenvraket 
utanför Falsterbo. Vraket är dendrodaterat till mellan 1148 och 1153 och det tro
liga är att förlisningen ägt rum omkring 1200 (Muntlig uppgift, Björn Jakobsen, 
Fotevikens Museum).

HANSANS INVERKAN RÅ KERAMIKEN 
I DE SKANDINAVISKA HUSHÅLLEN

Ar 1157 slog sig tyska köpmän i London samman och bildade ett gille. Två år se
nare grundades staden Lübeck och där bildades flera utlandsfarargillen under an
dra hälften av 1100-talet. Under 1200- och 1300-talet växte sig Hansan allt star
kare och kom att utgöra en avgörande merkantil faktor i Östersjöområdet.

I takt med att Hansan växte flyttade tyska köpmän och hantverkare ut till stä
derna i Östersjöområdet och kom på så sätt att påverka både det sociala livet, 
men delvis även den materiella kulturen. I städerna organiserades bland annat 
råd, gillen, skråväsen och reglerad handel. Inflytandet kom att prägla städernas 
utseende och kulturliv. Högre standard och en så enkel sak som ökad tillgång på 
olika sorters kryddor gjorde att matkulturen så sakteliga förändrades (McKay, 
Hill & Buckler 1992:1425).
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Hansans kommersiella och politiska betydelse har diskuterats utifrån många oli
ka aspekter, men hur sammanslutningen i ett vidare perspektiv påverkade de en
skilda hushållen och dess inventarier har inte behandlats lika mycket. En sådan 
viktig sak som keramiken, som användes dagligen i hushållen, omnämns överhu
vudtaget inte i de skriftliga källorna kring Hansan och dess betydelse. David 
Gaimster har utifrån stengods som påträffats i olika sammanhang i Östersjöom
rådet försökt diskutera dess betydelse för exempelvis en gemensam ”Hansa-kul- 
tur” (se exempelvis Gaimster 2000). Man kan konstatera att keramikfynden är 
rikliga, både kvalitativt och kvantitativt, och kärlen var en viktig del i den vardag
liga kulturen för både tyskar, skandinaver och ryssar. Hans-Georg Stephan har 
gjort en liknande studie där han tog fasta på just stengodset och dess betydelse 
som handelsvara (Stephan 1996). Man kan konstatera att stengodset blev syno
nymt med Hansans expansion i Östersjöområdet medan det yngre svartgodset, 
som mycket väl kan ha haft samma betydelse, inte varit föremål för motsvarande 
diskussion och analys. En avgörande faktor för detta är sannolikt att stengodset 
är betydligt lättare att identifiera och proveniensbestämma.

Keramikhantverket har fram till våra dagar haft en anonym tillvaro, trots att 
krukskärvor nästan alltid är de vanligaste arkeologiska fynden. En av orsakerna 
till varför keramiken inte rönt något större intresse i de samtida skriftliga källor
na och för senare historiker och arkeologer är sannolikt dess ringa ekonomiska 
värde. Keramik var något som framställdes runt om i hela Östersjöområdet och 
användes dagligen i de olika hushållen. Trots dess ringa ekonomiska betydelse var 
den ändå någon form av kulturbärare. Fram till mitten av 1100-talet var den 
skånska keramiken under tydlig påverkan från den slaviska kulturen. Därefter 
förändrades detta, vilket sammanfaller med en del av Hansans expansion, men 
även med tyskarnas kolonisation av tidigare slaviska områden. Vad var det som 
gjorde att den tyska keramiken fick fotfäste i stora delar av det forna slaviska Öst
ersjöområdet? Kan det blott förklaras med Hansans utbredning i regionen?

KERAMIK I HANSANS KÄRNOMRÅDEN
I de tidigaste stadsböckerna från Hansastäderna Wismar och Rostock omnämns 
keramiker redan kring mitten av 1200-talet (Mangelsdorf 1990:269). Detsamma 
gäller även i andra Hansastäder som exempelvis Stralsund och Greifswald. Samt
liga dessa fyra ligger i Mecklenburg-Vorpommern där den slaviska keramiken från 
slutet av järnåldern fram till och med 1100-talet var dominerande. Under 1100- 
och 1200-talet skedde en förändring i hantverket där man sannolikt övergick från
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ett hemhantverk till regelrätta keramikverkstäder (Mangelsdorf 1990:271f). Under 
1100-talet fortsatte man emellertid framställa slavisk keramik med bland annat 
plan botten, men detta upphörde kring 1200, med en viss eftersläpning österut i Po
len (Kempke 2001:249f). Keramiken som ersatte den slaviska keramiken i Meck
lenburg-Vorpommern var det rundbottnade tyska yngre svartgodset. I exempelvis 
Rostock dominerade yngre svartgods redan under andra hälften av 1200-talet 
(Schäfer 1991:Abb. 4). Keramiken i det slaviska Mecklenburg-Vorpommern mötte 
därmed samma öde som i Skåne under övergången mellan 1100- och 1200-talet.

I Greifswald har man hittills påträffat fyra separata högmedeltida keramik
verkstäder (Brandt 2000). Samtliga var placerade inom stadsmuren, men i utkan
ten av staden. Man framställde både kannor och grytor i glaserat rödgods eller i 
drejat svartgods. Dessa fynd visar både att de västeuropeiska formtyperna slagit 
igenom på kort tid och att de framställdes lokalt i Greifswald.

Den kanske tydligaste parallellen till kv. Liljan är Lübeck. Här dominerade det 
yngre svartgodset i lager från mitten av 1100-talet (Gläser 1987:Abb. 2). Den ut
gjorde mer än 90 % av keramiken från andra hälften av 1100-talet. Det innebär 
vidare att det äldre glaserade rödgodset i denna del av Tyskland var förhållande
vis ovanligt under 1100-talet. I Lübeck blev det vanligt först med 1200-talet och 
dominerande från mitten av samma århundrade.

Det var sannolikt även Lübeck som antingen direkt eller indirekt påverkade 
keramikinventariet i grannregionen Mecklenburg- Vorpommern.

KERAMIKEN I DET MEDELTIDA DANMARK
Flera olika studier av den skånska högmedeltida keramiken har visat att östersjö- 
keramiken hade en betydelse under både 1200- och 1300-talet. De bästa exem
plen är från Lund, där stratigrafin gjort det möjligt att separera keramiken i olika 
faser (Vandrup Martens 1993; Gaimster 1996). Samma mönster kan man se i ma
terialet från byn Kyrkheddinge, ett par kilometer utanför Lund. Här användes 
östersjökeramiken i förhållandevis stor skala upp i 1300-talet (Brorsson 1998:di- 
agram 1). Studier av keramiken från den tidig- och högmedeltida staden Tumat
horp (Ö. Tommarp) vid Simrishamn har visat att östersjökeramik påträffats i rik
liga mängder i samma lager som bland annat det glaserade rödgodset. Detta tyder 
på att östersjökeramiken i Tumathorp varit vanlig under åtminstone första delen 
av högmedeltiden.

Gemensamt för Lund, Kyrkheddinge och Tumathorp är att både tidig- och 
högmedeltid är representerat även om det inte kan uteslutas att östersjökeramiken 
deponerats sekundärt i yngre lager.



Tendenserna att östersjökeramiken i Skåne sannolikt användes långt in i 1200-ta- 
let blir än intressantare när man jämför med kv. Fisken, inte långt från kv. Liljan. 
Här var det drejade yngre svartgodset mycket vanligt från slutet av 1200-talet och 
under 1300-talet (Kling & Lindgren-Hertz 1990:37). Den tidigaste fasen i kv. 
Fisken har daterats till 1200-talet och keramiken består av äldre glaserat rödgods 
och av stengods (Kling & Lindgren-Hertz 1990:18). Det bör noteras att östersjö- 
keramik inte omnämns och var sannolikt inte vidare vanligt i kv. Fisken.

Förflyttar man sig till västra Danmark och Ribe kan man konstatera att det 
yngre svartgodset tillsammans med andra typer av västeuropeisk keramik domi
nerade i den högmedeltida staden (Madsen & Mikkelsen 1999:fig. 109). Däremot 
fanns inga fynd av östersjökeramik och det är uppenbart att Ribe tillhörde en 
västeuropeisk sfär. Undersökningar från en annan stad på Jylland, Viborg, har vi
sat att östersjökeramiken påträffas sporadiskt upp i 1200-talet (Hjermind 
1998:108). Under 1000- och 1100-talet dominerade kugeltopf-keramiken i Vi
borg, men minskade betydligt under 1200-talet, då den utkonkurrerades av bland 
annat fat och kannor (Hjermind 1998:108).

KERAMIKEN I KVARTERET LILJAN
Vid undersökningen i kv. Liljan påträffades 526 skärvor svartgods. Huvuddelen, 
475 st, har klassificerats som yngre svartgods (BI). Endast ett fåtal skärvor består 
av östersjökeramik (All), 4 st, eller av västeuropeisk kugeltopf-keramik (AI), 32 
st. Fem skärvor har inte kunnat typbestämmas. Av den totala mängden äldre 
svartgods i kv. Liljan består alltså endast 10 % av östersjökeramik, resterande 
skärvor är av kugeltopf-keramik. Detta är i tydlig kontrast mot resterande Skåne 
där östersjökeramiken dominerar. Den enda belagda avvikelsen från detta är från 
den närbelägna undersökningen i kv. Fisken.

Keramikmängden under de tre första faserna, som tillsammans sträcker sig 
över cirka 50 år, var tyvärr mycket begränsade och uppgick till 37 skärvor.

De äldsta fynden härrör från den äldsta lerbottenfasen under 1100-talet. Från 
denna tid har vardera en skärva kugeltopfkeramik och yngre svartgods identifie
rats. Under nästkommande fas bestod keramiken bland annat av kugeltopfkera
mik och av glaserat rödgods. Från 1300-talet minskade andelen äldre svartgods 
och den hade sannolikt förlorat sin betydelse under 1400-talet.

De kärlformer av svartgods som med säkerhet identifierats är i huvudsak gry
tor. Det äldsta fyndet av en trebensgryta i kv. Liljan har relaterats till 1200-ta- 
lets mitt liksom det äldsta, säkra, fyndet av en kanna. Det är även under denna 
tid det första inflödet av stengodskrus till Liljan kan urskönjas. Krusen i stengods
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framställdes i Köln-området vid Rhen och transporterades sannolikt via Lübeck 
till Skåne (jfr. hg. 55).

Kannorna och krusen i svartgods, rödgods eller i stengods representerade nya 
kärlformer där keramiken fick en annan roll än tidigare. Detsamma gällde de 
rundbottnade kokkärlen.

Keramiken i kv. Liljan uppvisar därmed ett annat inventarium än vad som hit
tills har belagts i Skåne (med undantag för kv. Fisken). Det är vidare mycket in
tressant att den västeuropeiska keramiken fanns redan från 1100-talet medan de 
äldsta fynden av kannor och trebensgrytor hörde till 1200-talet. Denna ”efter
släpning” har även konstaterats i exempelvis Lübeck och Schleswig (Müller 1996: 
Abb. 2). Frågan är om detta mönster även kan beläggas samtidigt på andra plat
ser i Skåne eller om Liljan representerar något främmande och nytt, som exempel
vis ett inslag av tyska handelsmän.

LILJAN, HANSAN OCH KERAMIKEN
Keramiken från bebyggelsen i kv. Liljan visar ett tydligt samband med fynden 
från bland annat Lübeck och Schleswig. Man kan utan tvekan påstå att kerami
ken från fyllnadslagren i de tidiga lerbottnarna i kv. Liljan utgör spåren efter de 
tidigaste kontakterna med Tyskland. Givetvis måste man då fråga sig vem som 
stod för denna import. Man skulle kunna tänka sig att den eller de som kontrol
lerade marknaden och fiskenäringen importerade kärlen som exempelvis statusfö
remål, för att helt enkelt visa upp något främmande och nytt. Detta är emellertid 
mindre troligt eftersom den tidigaste västeuropeiska keramiken utgjordes av kok
kärl. Dessa kärl hade runda bottnar, vilket den lokala skånska keramiken vid 
denna tid inte hade. De rundbottnade kärlen har placerats på eldstaden på ett del
vis annat sätt än kärlen med plana bottnar. Detta talar därmed för ett delvis an
norlunda sätt att tillaga maten, vilket representerar en större förändring än att 
bara ersätta ett keramikkärl mot ett annat. Utifrån detta resonemang förefaller 
det mest troligt att den tidigaste västeuropeiska keramiken kan kopplas till tyska 
köpmän som vistades på platsen under 1100-talets andra hälft.

Ivan Balićs resonemang kring marknaden som social frizon har delvis lyft fram 
nya aspekter av keramiken och dess sociala roll (Balic, nedan). Inom arkeologin ser 
man ofta keramiken först och främst som ett föremål i hushållet, som användes för 
förvaring av mat, som kokkärl eller till servering på bordet. Givetvis har även kan
nornas och krusens funktion på de medeltida krogarna lyfts fram. Att krogarna var 
en del av de ”sekundära ekonomiska aktiviteterna” kring marknaderna har ofta
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försummats. Kommersen kring marknaden och på krogarna blev en viktig in
komstkälla för en rad människor. Krogarna var hårt kontrollerade och beskatta
de (Eriksson 1980). Med krogarnas ställning kring marknadsområdet växte även 
keramikens närvaro i den materiella kulturen.

Med utgångspunkt i Balićs resonemang bör man fundera igenom keramikens 
roll och betydelse. Under de två tidigaste, medeltida, faserna i k v. Liljan domine
rades keramiken av kokkärl (Brorsson 2005). Tyvärr är materialet mycket be
gränsat och man bör inte övertolka dessa tendenser. Om nu detta verkligen repre
senterar det totala materialet från övergången mellan 1100- och 1200-talet så ty
der detta på att keramiken först och främst användes för tillagning eller förvaring 
av mat. Marknaden och fiskenäringen var med all säkerhet i sin linda, och det är 
möjligt att de så kallade sidoaktiviteterna fortfarande inte hade ”kommit igång”. 
Från och med början av 1200-talet domineras sedan materialet kraftigt (85 %) av 
serveringskärl, vilket mycket väl skulle kunna indikera att krogar och denna typ 
av verksamhet nu fanns inom området. Det skulle också kunna innebära att det 
är vid denna tid kommersen på Skånemarknaden verkligen tog fart, och de så 
kallade ”sekundära aktiviteterna” kan beläggas. Kannorna som nu också var van
liga i tyska städer, som exempelvis Lübeck och Schleswig, framställdes i stor ska
la och skeppades ut till olika städer och marknader runt om i Östersjöområdet. 
Det var inte enbart kannor i svartgods som importerades till kv. Liljan, utan den 
största delen var av glaserat äldre rödgods. Västra Tyskland, Holland och Belgien 
brukar nämnas som ursprungsområde för det glaserade rödgodset. Vid denna tid 
inleddes även den första betydande importen av tyskt stengods till kv. Liljan.

En vidare fråga måste givetvis bli hur detta inflöde av tysk keramik sedan kom 
ut till Malmö och andra städer och byar runt om i Skåne. Vad var det som gjorde 
att den nya keramiken kunde accepteras av den lokala skånska befolkningen?

Keramiken måste först och främst ha varit billig att införskaffa, vilket därmed 
talar för en massiv import. Det förefaller troligt att den äldsta keramiken impor
terades och att kärlen kanske var en av de viktigaste handelsprodukterna som de 
tyska handelsmännen hade med sig till Skånemarknaden (jfr Reisnert, ovan). Ke
ramiken såldes på marknaden och letade sig på olika sätt ut till städerna och by
arna.

För att de nya kärlen skall ha blivit accepterade måste de även ha överträffat 
de äldre kärltyperna vad det gäller funktion och andra aspekter. Man kan tänka 
sig att kärlen - och dryckeskulturen - kanske kom att förknippas med marknaden 
och konsekvensen blev någon form av positiva associationer. Teknologiskt kan 
man konstatera att den yngre keramiken hade ett finare gods och var bättre bränd. 
Det rundbottnade kärlet stod emot upprepade bränningarna bättre och sprack



inte lika lätt. Den jämnare kärlytan och det tunnare godset gjorde förmodligen 
också den yngre keramiken mera tilltalande än den äldre. Den var lättare och gav 
snabbare uppkok. Vidare var kannorna en helt ny kärltyp som blev ett omtyckt 
föremål på bordet.

En annan viktig faktor för att den nya keramiken verkligen skulle bli accepte
rad och slå igenom var tillgången på kärl. Tack vare att drejskivan hade introdu
cerats i norra Tyskland under 1100-talet så hade man också möjlighet att fram
ställa betydligt fler kärl än tidigare. De tyska keramikproducenterna hade därmed 
de tekniska redskapen för att klara av efterfrågan från norra Europa. Frågan om 
när drejskivan introducerades i Skåne är fortfarande ovisst, men de tidigaste fyn
den av så kallade drejade Lundakannor i kv. Liljan har daterats till 1300-talet 
(Brorsson 2005). Lundakannorna var framställda i glaserat rödgods och har tol
kats som en lokal skånsk eller Lundaprodukt (Mårtensson 1973). Några belägg 
för att drejad keramik skulle ha framställts i Skåne under 1200-talet finns inte. 
Forskningen på det yngre svartgodset är fortfarande i sin linda och huruvida den
na framställts i Skåne är ovisst. Med tanke på att keramiken sannolikt var billig 
och skeppades in i stor omfattning, så fanns det kanske inget ekonomiskt intresse 
av att starta en lokal produktion av yngre svartgods.

Det finns ytterligare en tänkbar orsak till varför östersjökeramiken ersättes av 
den västeuropeiska keramiken, och den är ideologisk. I norra Polen och Tyskland 
var den slaviska keramiken dominerande under tidigmedeltiden. I Skandinavien do
minerade vid denna tid östersjökeramiken, vilken i stort sett var en slavisk formtyp. 
Den hade framför allt samma typer av dekor som de slaviska kärlen och framställ
des på samma sätt. När den slaviska kulturen trängdes undan i Tyskland skedde det 
nästan samtidigt i Skåne. Det var också den tid när en rad städer grundades längs 
Östersjöns kuster. Var keramiken ett sätt att visa en urban kulturell tillhörighet?

KERAMIK OCH URBAN IDENTITET
Den äldsta keramiken i kv. Liljan uppvisar uteslutande kontakter med västra 
Tyskland och kanske framför allt med Lübeck. Keramiken kan dateras till andra 
hälften av 1100-talet och framåt, vilket sammanfaller med grundandet av Lübeck 
och Hansan. I de två äldsta faserna består keramiken främst av kokkärl, för att 
sedan från omkring 1200-talet nästan enbart bestå av serveringskärl. Från denna 
tid skedde ett betydande inflöde av tysk keramik till kv. Liljan, och de äldsta kan
norna och trebensgrytorna i yngre svartgods har påträffats i dessa lager. Både ke
ramiken och lerbottnarna hade fyllt sitt syfte för marknaden. De yngre kärlen kan



mycket väl ha använts på närbelägna krogar och behöver inte ha representerat oli
ka hushåll. Från och med nästkommande faser då fast bebyggelse etablerades på 
platsen var keramiken relaterad till andra typer av konstruktioner som exempel
vis hus. Andelen serveringskärl låg dock kvar på mycket höga nivåer, vilket visar 
på att keramiken främst varit avsedd för bordet, och inte som kokkärl. Kerami
ken förmedlar en bild av att det i kv. Liljan under högmedeltiden var viktigare att 
visa upp det gemensamma rummet, som ändå matrummet får anses vara, än 
köksdelen. Detta kan vara resultatet av krogverksamhet, gästabud eller andra ge
mensamma aktiviteter i kv. Liljan. Det intressanta är anslutningen till en gemen
sam, urban, materiell kultur.



STADENS LANDSKAP ÄR TRÅNGT,

RUMMET BEHÖVER FÖRDJUPAS



TRÄKÄLLARE - ETT STADSMANÉR?

INGVAR MÅRALD

E
n del av människors föreställningsvärldar kan spåras utifrån materiella 
avtryck av deras vanor och umgängesformer. Med utgångspunkt i de trä
källare som fanns i kv. Liljan kommer här att tecknas en närmast impres
sionistisk skiss av en aspekt av hur en urban självbild formades. 
Förändringarna i tomternas organisation har tolkats som ett allt starkare uttryck 

för en kollektiv, urban, identitet (Mårald, ovan; Thomasson, ovan). Urban mentali
tet definieras som en gemensam uppfattning om staden och dess särart i förhållande 
till omgivningen vilken präglade de sociala praktikerna. Uppfattningen förenar alla 
oavsett kön, ålder, social ställning eller rättslig status. Den urbana mentaliteten ska
pades successivt. Processen kan studeras genom att försöka följa förändringar i sta
dens materiella kultur. En större enhetlighet avspeglar en högre grad av samsyn.

Att människorna som under medeltiden bodde runt Östersjön hade inblick i 
de förhållanden som rådde på kontinenten när det gällde resurser, teknologi och 
organisation syns, om inte annat, i den materiella kulturen, som ofta anknyter till 
den kontinentala. Som exempel kan anföras tunnorna för sillen, (Reisnert, ovan), 
eller den hushållskeramik som användes (Brorsson, ovan). Samstämmigheten var 
dock inte total. Skillnaderna inom och mellan städer berodde på förhållandet 
mellan olika grupper av invånare och deras mottaglighet respektive motstånd 
mot influenser (jfr Larsson, ovan). Städerna var, och är, mötesplatser för många 
olika impulser. Det är därför motiverat att försöka studera i vilken grad några så
dana inflytanden kommit till uttryck i den fysiska omgestaltningen av kv. Liljan.

Förtätningen av de äldre stadsområdena kan beskrivas som uttryck för en ökad 
interaktion och integration. Integration ska här ses som ömsesidiga handlingar

207



mellan människor och grupper av människor. Social integration bygger på närva
ro, medan så kallad systemintegration inte förutsätter att man konkret möts. Som 
exempel på det sistnämnda kan nämnas vissa ekonomiska relationer eller andra 
opersonliga nätverk, där man bara behöver ha en avlägsen förståelse av den andre 
(jfr Blad 1995:30f).

När vi tidigare har diskuterat influenser från exempelvis kontinenten såsom 
Hansans påverkan på Malmö, har vi gjort det på en övergripande nivå, som sys
temintegration. Malmös invånare kom att ingå i ett större ekonomiskt nätverk.

Mötet mellan, exempelvis tyska handelsmän och invånarna i Malmö, skedde 
på flera nivåer. Det har naturligtvis skett ett ekonomiskt utbyte, men man har 
också tagit intryck av varandra och varandras sätt att föra sig i mötet människor 
emellan. Man har tagit till sig delar av en kultur. Slutligen kom både människor
na och den materiella kulturen att identifieras som urbana (Thomasson, ovan).

Förmågan att ta upp influenser har utgått från styrkan hos det egna samhäl
let. Likheter och skillnader mellan olika platser har bland annat att göra med oli
ka gruppers motstånd och mottaglighet för influenser. Det måste finnas en mot
taglighet. Relationen mellan de människor som var verksamma på fiskemarkna
den under 1100- och 1200-talet, fiskare och köpmän, var inledningsvis i första 
hand ekonomiskt betingad och man kunde vara främmande för varandra. Kon
takterna var i viss mån på ”systemintegrationsnivå”. Efterhand fördjupades inte
grationen mellan olika grupper och blev av mera, direkt, social art. Man kom att 
dela värderingar och uttryck med invånarna i de städer man handlade med.

I det följande visas hur anläggandet av träkällare både var ett utryck för en 
nordeuropeisk systemintegration, kopplad till ökade handelsvolymer, men också 
för en integration på ett mera personligt plan; man gjorde som sina kontinentala 
kolleger. Det var ett stadsmanér.

TRÄKÄLLARE
Det finns i flera nordvästeuropeiska, tidigmedeltida, städer exempel på nedgrävda 
hus eller byggnader med källare. De ersatte en äldre flätverksbebyggelse i samband 
med att städerna förtätades och tomternas ytor minskade (Eriksdotter 2001:128). 
De nya hustyperna kunde utnyttja ytan inom de allt mindre tomterna maximalt. 

För Londons del har man indelat källarbyggnaderna i tre typer (fig. 45).

1 Grophus (Sunken-floored outhouses). De var ofta belägna avsides på tomten 
och inte integrerade med den övriga bebyggelsen. De har tolkats som verkstäder,
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[Figur 45] Typindelning av källare i London. Efter Horsman, Milne s Milne 1988.

förråd eller tillfälliga bostäder. Att de haft öppna eldstäder tyder på att de sak
nat övervåning.

2 ”Nedgrävda hus’Vhalvkällare (Sunken-floored buildings). Det var byggnader 
med en nedgrävd del ned till 1,5 m under marknivån. De har varit mera rejält 
grundlagda än uthusen och permanent utnyttjade. Spår efter eldstäder visar 
att de haft samma funktion som uthusen. Hustypen var integrerad med övrig 
bebyggelse inom tomten

3 Källarhus (Cellered buildings): Rejält grundlagda byggnader med källarvå
ning. Avsaknaden av eldstäder har tolkats som att källaren inte utgjort bostad. 
Denna har funnits på våningen/våningarna över. Källaren har istället använts 
som förrådsutrymme vilket oftast var integrerad med en frontbebyggelse ut 
mot gatorna (Horsman 1988:70, Horsman, Milne & Milne 1988:108).

DATERING OCH FUNKTIONER

I England fanns träkällare i York under 900-talet och i London från slutet av 
samma sekel (Horsman 1988:68ff; Hall 1994:59ff; Goodburn 1997:255f). Det 
var dels frågan om helt nedgrävda källare ned till ca 2 m under marknivå men 
också byggnader med halvkällare, där den undre våningen haft ett nedsänkt golv 
(Hall 1994:59).

I London har introduktionen av byggnader med nedgrävda delar tolkats som 
ett behov av förrådsutrymmen i samband med en ökad handel. De var företrädes
vis belägna i anslutning till stadens merkantila ådror. Till skillnad från övriga
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byggnader låg de nedgrävda byggnaderna inte ut mot gatan, utan en bit in på tom
ten. (Horsman, Milne 8c Milne 1988:108f).

Variationer i byggnadsteknik förekom i exemplen från York och London (Hors
man 1988:68; Hall 1994:64). Variationerna har ansetts bero på invånarnas olika 
ursprung och deras mottaglighet för olika influenser (Horsman, Milne 8c Milne 
1988:110). Benägenheten att uppföra källare tycks ha styrts av kontakter, influen
ser och tillgång till byggnadsmaterial. Exempelvis menar man att introduktionen 
av denna hustyp på Irland, i Cork och Waterford, under mitten av 1100-talet, har 
berott på yttre influenser i form av inflyttning från England (Hurley 2002:498ff).

Skillnaderna i byggnadstekniska lösningar har också ansetts bero på variatio
ner i vilka varor som förvarades i källarutrymmena. Exempelvis har man i Lon
don menat att vattentäta väggkonstruktioner tyder på lagring av fuktkänsliga va
ror (Horsman, Milne 8c Milne 1988:108). De nedgrävda husen har haft högre 
brandsäkerhet som tillsammans med gynnsamma temperaturförhållanden har 
varit ämnade för mer värdefulla varor, såsom exempelvis textilier, kryddor och 
pälsverk (Eriksdotter 2001:137).

I York har man återfunnit en samlad bebyggelse av hus med träkällare. Det har 
tolkats som att en och samma person ägde hela kvarteret och låg bakom introduk
tionen av hustypen. Detta var ett uttryck för en styrd och kontrollerad handel, där 
de som innehade gården stod i ett klientförhållande till ägaren (Hall 1994:64f).

Hus med träkällare fanns också i norra Tyskland. I Lübeck föregicks de ned
grävda husen av enklare bebyggelse. I slutet av 1100-talet byggdes mindre trä
byggnader centralt på tomterna. De hade källare och dessutom förmodligen en ut- 
vändig trappa till ovanvåningen. Rester efter kakelugnar har tolkats som att de 
utgjort bostäder kombinerade med förrådsutrymme (Legant-Karau 1993:210).

TRÄKÄLLARE I MALMÖ
I västra Malmö har halv- eller helkällare i trä påträffats vid undersökningar i kv. 
Västerport, Neptun, Gråbröder och kv. Fisken (Eg. 46). Under hösten 2005 på
träffades resterna efter ytterligare en källare i kv. Mullvaden (muntligen, Joakim 
Thomasson, l:e antikvarie, Malmö Kulturmiljö). Sådana källare kan ha funnits i 
hela Malmös äldre stadsområde, men på grund av att stora delar av de östra de
larna schaktades ut under 1960-talet är detta svårt att få definitiv klarhet i.

Källarna i exemplen från York och London har relaterats till en ökad kommer
siell aktivitet, antingen som bostadshus med en källarvåning eller som magasin 
för de varor som man handlade med (Horsman, Milne 8c Milne 1988:109). I Mal
mö har de fungerat som förrådsutrymme, men kan även ha haft andra funktioner.
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Kv. Fisken
Kv. Liljan

Neptun
Kv. Gråbröder

Kv. Västerport

[Figur 46] Läget för de träkällare som var kända från Malmö

FÖRE UNDERSÖKNINGEN I KV. LILJAN.

Byggnaden i kv. Västerport hade haft en övervåning som rymt bostad (Andersson 
& Siech 1980/82). I kv. Neptun påträffades bland annat fiskeredskap i källaren 
medan den i kv. Gråbröder ingick i en byggnad som tolkats som värdshus (An
dersson, C 1975; Ödman 1990). Halvkällarhuset i kv. Fisken har tolkats som la
gerhus (Öhnegård 1985:85).

HUSEN MED TRÄKÄLLARE I KV. LILJAN

I kv. Liljan byggdes i slutet av 1200-talet ett hus där golvet var nedsänkt ca två de
cimeter, (jfr fig. 23). Snart därefter uppfördes på samma tomt en mindre källare 
som bestod av en fyrkantig grop med raka sidor. Källaren var ca 2,5x2 m och 
tycks inte ha haft någon överbyggnad. Det fanns inte heller spår efter träskoning 
eller någon annan typ av väggförstärkning, (jfr fig. 25).
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[Figur 47] Träkällaren från mitten av 1300-TALET.

Vid samma tid uppfördes en större källare med en överbyggnad i korsvirke på den 
östra tomten. Byggnaden var minst 7,5 m lång och minst 3,5 m bred. Huset var 
byggt med jordgrävda stolpar som så småningom ersattes med bärande stolpar 
stående på syllstenar. Byggnaden hade en inre konstruktion som antyder att den 
kan ha haft två våningsplan över källaren. Själva källaren har med all sannolik
het varit klädd med träplank. Avsaknaden av uppvärmningsanordning tyder på 
att källarutrymmet varit förråd, jfr figur 25.

Vid mitten av 1300-talet byggdes ett 12 m långt korsvirkeshus med källare på 
den mellersta tomten. Det låg i nord-sydlig riktning med gaveln vänd mot Väster
gatan. Källaren har varit minst 7 m lång. Söder om källaren var huset byggt i ett 
enklare utförande. Nedgången till källaren låg åt norr. En ugn visade att utrym
met har varit uppvärmt (fig. 47).
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Huset byggdes om och källaren ersattes av en halvkällare i byggnadens norra del. 
Denna bestod av två rum varav det södra var försett med en ugn. Väggarna var 
byggda i skiftesverk, liggande träplankor, som vilade på syllträ. Väggarna var inte 
bärande utan ska närmast ses som en fodring. Överbyggnaden bars i stället upp 
av ytterväggarna som var grundlagda i rännor utanför källarnedgrävningen.

På den västra tomten fanns en källare i den södra delen av byggnaden. Väggar
na var här fodrade med liggande plankor, som delvis överlappade varandra och 
var sammanfogade med nitar. Tekniken var densamma som i klinkerbyggda bå
tar, vilket kanske ska ses som en koppling till båtbyggeri (jfr Reisnert, ovan). 
Överbyggnaden bars upp av stolpar som stod mellan nedgravningens kant och 
fodringen. Huset fortsatte norr om källaren, ut mot gatan. Den vattentäta vägg
konstruktionen och avsaknaden av uppvärmningsanordning kan tolkas som att 
källaren använts för förvaring av mer ömtåliga varor (fig. 48).

I övergången mellan 1300- och 1400-talet byggdes detta hus om och kom att 
ligga i vinkel med ett nyuppfört stenhus ut mot gatan. Till stenhuset fanns en ca 
6x5 m stor köksenhet, kanske ett stekarhus. Här fanns det rester efter två ugns- 
konstruktioner och fynd av bakplåtar. Söder om köket fanns ett enklare rum. 
Längst i söder uppfördes en källare som var ca 5x5 m stor, med en trappnedgång 
i den sydvästra delen. Väggarna var byggda av ekplankor lagda i skiftesverk, vil
ka vilade på ett fotträ. Syllstenar utmed källarväggarna utgjorde tillsammans 
med en centralt placerad sylisten grunden för överbyggnaden. Då grunden var re
lativt klen har överbyggnaden nog varit högst ett våningsplan. Källaren saknade 
uppvärmning och kan ses som ett förrådsutrymme.

Sammanfattningsvis har det i kv. Liljan funnits flera olika typer av halv- och 
helkällare. Källarna har haft antingen ett eller två rum. De liknar typerna två och 
tre ur den indelning som gjorts för Londons del (fig. 45). Gemensamt är att väg
garna varit träfodrade, även om byggnadstekniken varierade. Även funktionen 
tycks ha varit varierad eftersom det i vissa fanns uppvärmningsanordningar, med
an andra saknade sådana. Även överbyggnaderna har haft olika konstruktioner 
och dimensioner. Exempelvis kan korsvirkeshuset på den östra tomten ha haft två 
våningar över källaren. De andra källarhusen hade en betydligt enklare grund
läggning, som tyder på att de bara haft en våning ovan mark. Flertalet av källar
na var sammanbyggda med andra byggnader. Att källarna låg indragna på tom
ten anknyter till de anförda exemplen från York och Lübeck.

I första hand har byggnader med träkällare skapats som en praktisk lösning 
vid omformandet av miljöer inom allt mindre tomter. Tillträdet till källarna har 
antingen skett inifrån byggnaderna eller från gårdsplanen. Det vill säga, de var i 
första hand tillgängliga för dem som bodde eller verkade på gården.

213





TRÄKÄLLARE OCH URBAN IDENTITET
Byggnadstypen med källare skapas under städernas förtätningsskede. I Malmö 
uppförs de från och med övergången från 1200- till 1300-talet, en expansiv peri
od i staden. Träkällarna i Malmö kan, för det första, ses ur ett ekonomiskt per
spektiv. Ökade handelsvolymer krävde mer utrymme. För det andra kan bygg
nadstekniken ses som en '’budgetvariant” av stenkällare. För det tredje, och av 
störst intresse i detta resonemang, kan träkällarna betraktas som uttryck för en 
form av social integration, att man fått influenser och tagit intryck genom möte
na med köpmän från kontinenten. Man har konstaterat att kollegerna haft bra 
lösningar på ett, för Malmöborna, tilltagande problem och man har kunnat an
knyta till en stadskultur.

I Malmö var människor med olika bakgrund verksamma i staden. Flera olika 
influenser var således ständigt närvarande. Stadens expansion har bland annat 
baserats på en lyckad integration av dessa influenser. Man var nödd och tvungen 
till att inter ager a. Det innebar att människor tvingades att respektera olika upp
sättningar av oskrivna koder för hur man agerade i sociala sammanhang. När 
man lärt sig avläsa varandra, skapades en förtätning av de sociala relationerna 
och såväl det mentala som det fysiska landskapet förändrades. Det är i detta sam
manhang som vi kan betrakta husen med träkällare.

Förtätningen av bebyggelsen inom allt mindre tomter innebar att fler funktio
ner måste rymmas inom en begränsad yta. Källare har i detta sammanhang fått 
stor genomslagskraft. Nu var ju inte detta en helt främmande idé. Förtätningen 
symboliserar emellertid ett skede i den urbana mentalitetens utveckling där män
niskorna accepterar att bo mer trångt, och beblanda sig med mer eller mindre 
främmande människor.

Att man började uppföra källare visar i förlängningen att man anslöt till en vi
dare urban mentalitet. När det blev mer vanligt kan det även ha fungerat som en 
form av kommunikation inom staden. Man har visat att man delat en form för 
rumslig organisation och förståelse som varit särpräglad för köpstaden. Kort sagt: 
att bygga källare blev ett stadsmanér.

«< [Figur 48] Träkällare i kv. Liljan 2.
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RASTLOST OMFORMAS STADENS LANDSKAP.

AVFALL BLIR RESURS OCH ATER AVFALL



MASSOR MED AVFALL

IVAN BALIC

• e

A
nnu en visning av undersökningen i kv. Liljan börjar och som vanligt 
har en skara intresserade samlats på den lilla utsiktsplatsen. Där står de 
och tittar ned på aktiviteterna i gropen medan jag börjar berätta om ar
keologi i allmänhet och vad som så här långt har undersökts i synner
het (fig. 49). Så plötsligt, men ändå helt väntat, kommer den. Frågan som nästan 

alltid infinner sig i en form eller annan. ”Hur långt ner måste ni gräva för att nå 
vikingatiden”? eller ”Men där borta i hålan är ni väl längre bak i tiden? Den lig
ger ju mycket djupare”!

Alltså: hur långt ner ligger historien? De flesta vuxna har fått lära sig att ju 
längre ned i jorden något är, desto äldre är det. Det finns en logik i detta, det älds
ta först, längst ner, och det yngsta sist, längst upp. Så måste det vara för man ser 
ju alltid arkeologerna långt nere i en grop och de sysslar med gamla saker. Barn 
har inte lärt sig denna sanning så de ser på saken med helt andra ögon och ställer 
frågor som ”Bodde de där nere”? (Tagesson 2003:28) eller ”Varför har den gam
la staden sjunkit”?

Att hitta en enkel och trovärdig förklaring till de ibland flera meter tjocka kul
turlager som finns i flera av våra städer är något som arkeologer brottats med un
der lång tid. Länge antogs deras tillkomstsätt följa geologins lagar och de betrak
tades som behållare för konstruktioner och fynd utan eget informationsvärde 
(Larsson 2000:169). Lager som innehöll fynd beskrevs som kulturlager medan öv
riga benämndes i termer som mylla eller rasering (Larsson 2000:184). Förståelsen 
av dem var starkt påverkad av geologiska tillkomstprocesser och man uppfattade 
kulturlager som passivt avsatta och slumpmässigt tillkomna. Detta synsätt höll i
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[Figur 49] Sammanlagt besökte ett par tusen människor

VISNINGARNA AV UNDERSÖKNINGEN.

sig under lång tid och först på 1970-talet började begreppet kulturlager att proble- 
matiseras. Då framfördes tankar kring hur kulturlager skapats, som inte enbart ut
gick från geologiska grundprinciper. Man talade om lager avsatta på platsen som 
resultat av aktiviteter eller påförda lager som hämtats på annan plats (Järpe, Redin 
& Wahlöö 1979:35). Fortfarande betraktades dock kulturlager som relativt opro
blematiska, som ett medium för fynd snarare än som ett kulturellt fenomen i sig 
själva (Tagesson 2003:29). Under 1990-talet började stratigrafiska undersöknings
metoder att användas i Sverige i större omfattning. Huvudtanken bakom metoden 
är att alla lämningar, inklusive kulturlager, är resultaten av kulturellt betingade 
handlingar vilka kan vara medvetna eller omedvetna. Arkeologernas uppgift blir
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alltså inte bara att undersöka och dokumentera lämningarna, men även att tolka 
och besvara frågor kring hur och varför de kommit dit (jfr Larsson, ovan). I takt 
med att fler och fler undersökningar genomförts utifrån dessa grundtankar har en 
insikt vuxit fram om att stadens kulturlager till största delen består av massor på
förda i avsikt att omforma sin närmiljö.

LÄGGA RÅ MASSOR. VARFÖR DÅ?

Varför påförs massor och varför vill man då omforma sin närmiljö? Den första 
frågan kan naturligtvis inte besvaras entydigt men man kan konstatera männis
korna i de medeltida städerna inte drog sig för stora arbetsinsatser för att skapa 
förutsättningar man trodde var de bästa, om det så var i samband med ett stort 
byggprojekt eller bara iordningställande av en bakgård. Staden har alltid varit dy
namisk där former och funktioner ständigt förändras. Nya funktioner ställer nya 
krav. En gammal byggnad rivs för att en ny ska kunna byggas. Som en evig karu
sell snurrar stadens förändringar, ibland i ett rasande tempo som drar fram ge
nom hela stadsdelar, andra gånger långsamt och stilla. Varje förändring lämnar 
sina spår och med tiden byggs en komplicerad väv av lämningar och spår. Enskil
da förändringar är kanske inte så omvälvande. En borgare som bestämmer sig för 
att göra någonting åt sin igenväxta och stökiga bakgård innebär ingen stor för
ändring i staden men när detta görs återkommande och på många tomter lämnar 
den totala förändringen tydliga spår. Varje åtgärd skapar nya förutsättningar vars 
verkningar inte alltid är omedelbart synliga. Följderna av äldre handlingar kan gå 
igen och påverka omgivningen långt senare. Ett tydligt exempel är sättningar i 
marken. Sättningsskador på bebyggelsen är ett vanligt problem i våra gamla stads
kärnor idag men det är ett problem som man brottats med genom hela historien 
och som varit orsak till många återkommande markarbeten. Sammanfattningsvis 
kan man säga att människors önskan att kontrollera och förbättra sina liv tar sig 
ett fysiskt uttryck i hennes närmiljö. I staden blir därför de fysiska spåren högst 
påtagliga och omfattande (fig. 50).

Frågan om varför massor förs på är lite lättare att närma sig. I grund och bot
ten har den sitt svar i att staden är en plats till vilken en stor mängd olika resur
ser förs in, som exempelvis byggmaterial, mat, färdiga varor, råvaror, bränsle och 
människor. Naturligtvis går även stora kvantiteter ut ur staden men en betydan
de del stannar kvar i form av bebyggelse, föremål i bruk, invånare och avfall. Pro
duktionen av avfall sker kontinuerligt och nästan allt blir förr eller senare oönskat 
material i en form eller annan. Hela ekvationen slutar på plus, det vill säga mer
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[Figur 50] I kv. Liljan bildade spår och lämningar en upptill

TVÅ METER TJOCK SEKVENS AV KULTURLAGER.

kommer in än vad som går ut. Motivationen att föra in material till staden är 
stark eftersom dess existens och välbefinnande är beroende av ett ständigt inflö
de av resurser. Att däremot föra ut avfall är inte lika nödvändigt och fortfarande 
idag är det inte alltid en helt självklar handling. Trots vårt mycket välutvecklade 
renhållningssystem kan man ofta se gamla möbler som slängts på en outnyttjad 
plats istället för att föras till en avfallsstation. Bilden kompliceras av att avfall un
der rätt omständigheter återigen blir en resurs (Larsson 2001:38). Några moder
na exempel är återvinning av förpackningar till nya råvaror eller raseringsmassor 
som används som utfyllnader för att skapa ny mark i staden. Från medeltidens 
Lund finns flera exempel på att avfallshögar från olika bakgårdar samlades in för 
att användas som utjämningsmassor vid försök att höja marknivån på tomtmar
ker (Balic 2002a:8ff). Vid dessa tillfällen var avfallet en välkommen resurs i arbe
tet med att försöka tackla effekterna av de ofta återkommande översvämningar
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som staden plågades av under medeltiden. Hanteringen av oönskat material är en 
aktivitet som korsar gränsen mellan det offentliga och personliga. Oftast är det 
den offentliga makten som dikterar och kontrollerar, för kollektivets bästa, med
an det är den enskilde individen som i hög grad förväntas utför själva arbetet. 
Detta förhållande är inte oproblematiskt vilket påbud och regler från olika tids
perioder rörande problem med renhållning och borttransport av avfall visar 
(Fenger 1988:190ff).

Arkeologiska undersökningar har visat att kulturlageruppbyggnaden i städer
na under tidig- och högmedeltid var kraftig men avtog markant under 1300-talet. 
Detta har ansetts bero på införandet av renhållning i städerna (Andrén 1986). Se
nare undersökningar har dock visat att bilden av hur man hanterar avfall är be
tydligt mer komplex (Ersgård 2003:20). Exempelvis kan bara en sådan sak som 
ett förändrat byggnadsskick ha spelat in. Hanteringen av oönskat material i de ti
dig- och högmedeltida städerna präglades av lokalbundenhet. Avfallet hamnade 
främst i gropar och högar på bakgårdarna där det fanns gott om outnyttjad plats 
eftersom bebyggelsen ännu inte hade förtätats i någon högre grad. Man betrakta
de visserligen avfallet som orent i den grad att man inte ville hade det närmast be
byggelsen men inte så smutsigt att det nödvändigtvis måste forslas bort från tom
ten. När behov av massor uppstod, exempelvis inför nya byggnationer eller om
disponering av tomtmark, samlades helt enkelt avfallshögarna från närliggande 
tomter in och användes. På så sätt röjdes oönskat material bort med jämna mel
lanrum från tomterna, samtidigt som det tjänade som en viktig resurs i staden. I 
vissa städer fanns ett permanent behov av utfyllnadsmassor för att fylla ut sanka 
eller låglänta områden. Det är möjligt att det här förekom återkommande gemen
samma och organiserade aktioner då stora mängder avfall samlades in från sta
dens tomter för att användas som utfyllnadsmaterial. I övrigt var hanteringen av 
avfall en enskild angelägenhet som löstes efter bästa förmåga och behov. Det var 
alltså både praktiska och mentala faktorer som påverkade hur oönskat material 
behandlades i den tidig- och högmedeltida staden.

I takt med att de medeltida städerna förtätades och tomterna krympte uppstod 
problem med att hantera avfall som tidigare. Tillgången på outnyttjad plats på 
tomterna fanns helt enkelt inte längre i lika hög grad vilket innebar att avfallet 
hamnade närmare bebyggelsen. Detta, i kombination med att gatorna stenlades, 
stenbebyggelse uppfördes, och att stadens ytor i allmänhet fick en mera perma
nent karaktär, medförde att oönskat material blev mera synligt och att synen på 
avfall förändrades. Det blev nu önskvärt att transportera bort avfallet från tom
ter och offentliga platser. Städernas mera permanenta karaktär innebar också att 
många av de problem som tidigare hade krävt stora mängder utfyllnadsmassor nu
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var lösta. På många håll kunde man alltså inte lösa problemet med avfall inom sta
den utan andra vägar fick sökas. Avfallshanteringen tog sig många olika uttryck 
beroende på vilka förutsättningar som fanns i de olika städerna, vilka typer av av
fall det handlade om och spännvidden på lösningar var stor. I Visby ersattes den 
gamla trähusbebyggelsen under 1200-talet av en ny uppförd i sten. I samband med 
detta försågs många av dem med inbyggda latrin- och avfallskammare som var 
sammanbundna med ett avloppssystem. På så sätt kunde denna typ av avfall spo
las ut eller tömmas för hand (Nydolf, Runeby, Swanström & Zerpe 1992:112). Det 
var långt ifrån alla stenhus som var utrustade med ett sådant arrangemang vilka 
snarast ska betraktas som en exklusiv lösning som egentligen inte spelade en avgö
rande roll för avfallshanteringen i stort. De illustrerar dock väl medeltidsmännis
kans önskan och förmåga att lösa avfallshantering och renhållning (Westholm 
1995:17). Den vanligaste lösningen var att på ett eller annat sätt föra ut avfallet ur 
staden såsom i Stockholm där det slängdes ut på malmarna (Dahlbäck 1988:114). 
I många andra städer kördes gödsel och annat avfall ut på närliggande åkrar eller 
lades ut på kålgårdar och trädgårdsodlingar inne i staden. Exempel på detta finns 
bland annat från Vadstena (Hedvall 2000:43ff) och Linköping (Tagesson 1997:36) 
där keramik och hantverksavfall påträffades i odlingslager. I Malmö har avfall an
vänts för att fylla upp de sankare områdena (jfr Mårald, ovan) respektive tippats i 
sundet (Reisnert, ovan). Fortfarande var det den enskildes skyldighet att se till av
fallet hamnade på rätt ställe vilket innebar att problemen till en viss grad fortsat
te. Det finns många exempel på att man tagit tillfället i akt att kasta sitt avfall på 
närmare håll, som i oanvända brunnar eller öppna gropar. På många platser kom 
ödetomter att tjäna som inofficiella soptippar som till exempel i Roskilde där präs
ten Bo Madsen fick överta en sådan tomt mot att han lät bebygga den. Ett företag 
som inte var helt oproblematiskt .. fordi den var opfyldt med et vældigt bjerg af 
møg og skarn, hidført alle vegne fra gader og stræder og fra præstemænds og bor- 
germænds gårde” (Fenger 1988:189f). Ett liknande exempel finns från Malmö där 
tomten på vilken Dominikanerna tidigare haft sitt kapell kom att fyllas med avfall 
under större delen av 1600-talet (Larsson &c Rosborn 1988:24). Många av dessa 
problem känns fortfarande igen i vårt eget samhälle.

MARKARBETEN I KVARTERET LILJAN
Redan innan det uppfördes bebyggelse i området påbörjades människans omform
ning av miljön. Under slutet av 1100-talet fördes stora mängder lera ut på strandre
veln för att användas i samband med hanteringen av sill. Av leran konstruerades
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lerbottnar. Det säsongsmässiga utnyttjandet av dem innebar att anläggningarna 
stod outnyttjade och förföll under stora delar av året vilket medförde återkom
mande behov av underhåll, reparationer och nyanläggningar. Till detta krävdes 
en kontinuerlig tillgång till ny lera även om en del material från äldre lerbottnar 
återanvändes. På det hela taget innebar verksamheten ett påtagligt ingrepp i mil
jön vars spår var synliga långt fram i tiden. På flera platser inom undersöknings
området kunde det konstateras att markförbättringar i form av avjämningar 
gjorts. För detta ändamål användes det material som fanns tillgängligt på platsen, 
det vill säga sanden från reveln. Redan vid denna tidpunkt innehöll sanden påtag
liga mängder lersjok, lerprickar och djurben som ett resultat av aktiviteterna i om
rådet. Dessutom fanns inslag av tegelkross i flera av utjämningarna vilket tyder på 
att en tegelbyggnad uppförts någonstans i närheten (jfr Kling, ovan). Verksamhe
ten i området producerade stora mängder avfall i form av bland annat fiskrens. 
Vid undersökningarna hittades dock inga spår av sådan, varför det är rimligt att 
anta en reglerad och väl organiserad hantering av avfallet tidigt tillämpades, så 
som det omnämns i skriftliga källor från senmedeltiden (Eriksson 1980:37). Det
ta bör ha varit en nödvändighet med tanke på områdets intensiva utnyttjande, tät
heten mellan lerbottnarna och den begränsade yta som var tillgänglig. Det fanns 
helt enkelt ingen plats för att göra sig av med avfallet inom området. Vid under
sökningen påträffades tre latriner som vittnar om behovet att även organisera 
hanteringen av mänskligt avfall på platsen (jfr fig. 21). Intressant nog är det en av 
dessa latriner, som efter den gått ur bruk och fyllts igen, orsakade det första pro
blemet med sättningar i området.

Någon gång under 1200-talets senare del uppfördes permanent bebyggelse i 
undersökningsområdet. Byggnationen inleddes med markarbeten för att skapa 
bra grundläggningsförutsättningar. Detta gjordes på flera olika sätt, både genom 
att föra på och ta bort massor. På så sätt fick man jämna och bra packade grun
der. Insatserna inskränkte sig inte bara till grundläggningarna utan även till 
gårdsplanerna (jfr fig. 23). Vid dessa arbeten användes flera olika typer av mate
rial som sand, lera, avfall och raseringsmaterial. En del av massorna kom säkert 
från närområdet medan annat hämtades från andra tomter. Förekomsten av rase
ringsmaterial i grundläggningslagren tyder på detta, eftersom det tidigare inte 
funnits permanent bebyggelse på platsen. Vid arbetena tycks en del av materialen 
delvis ha blandats vilket kan peka på att massor först samlats in och lagrats på 
tomten inför byggstarten. Därefter använde man dem successivt efter behov. An
vändningen av överblivna massor och avfall från andra platser visar att förvaring 
av oönskat material på tomterna sannolikt var ett vanligt sätt att hantera avfall. 
Den snabba expansionen i området under slutet av 1200-talet gjorde att behovet
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av massor var stort vilket medförde att avskrädeshögarna med jämna mellanrum 
röjdes av och fördes bort.

Under 1300-talets första hälft inleddes garveriverksamhet i området. Vid det 
här laget hade den tidigare bebyggelsen på tomterna rivits utan att lämna annat 
än spår efter sig. Detta tyder på att de till stora delar plockades ned och återan
vändes. Överblivet material röjdes av och forslades bort till annan plats. Delar av 
den nya bebyggelsen anlades på det som tidigare var en gårdsplan. De tidigare ge
nomförda markarbetena var så välgjorda att den nya byggnaden kunde anläggas 
direkt på ytan utan särskilda förberedelser. Norr om byggnaden anlades flera gar- 
verigropar och en stenlagd gårdsplan. Inför utläggningen av gårdsplanen gjordes 
avjämningar med sandiga massor som innehöll hushållsavfall och rivningsmateri- 
al. Dessa massor kan ha kommit från tomten eller dess omedelbara närhet. Det 
fanns också sand med kraftigt inslag av träkol som bör sättas i samband med en 
brand. Eftersom det inte fanns spår efter bränder på undersökningsytan bör san
den komma från en annan plats.

Det mest utmärkande för garveriverksamheten var groparna i vilka djurhu
darna bearbetades. De hade ganska kort livslängd varför många kom att grävas. 
De bidrog till lösningen av verksamhetens avfallsproblem. De restprodukter som 
skapades i samband med garvningen slängdes i gamla garverigropar. Tunna linser 
av nedblåst sand i garverirestfyllningarna visar att groparna fylldes igen succes
sivt. När man inte behövde dem längre ens för avfall fylldes de igen med sand. På 
så sätt flyttade garverigroparna runt på platsen och i ett fall kom en ny att grävas 
genom en tidigare igenfylld grop. Det var inte bara garverirestprodukter som 
slängdes ned i groparna utan även hushållsavfall. På den västra tomten fanns ock
så en grop som fyllts med gödsel. Troligen rörde det sig om en garverigrop i vilken 
man senare tippat gödsel. Den visar att bruket att föra ut gödsel på åkrar och kål
gårdar ännu inte vunnit fotfäste i den denna del av Malmö.

Någon gång runt mitten av 1300-talet försvann garveriverksamheten. Inför 
byggandet av de nya husen, varav ett med källare, (jfr fig. 26), röjdes ytorna av 
och nya bärlager lades ut, bland annat för att komma tillrätta med sättningar ef
ter äldre nedgrävningar. Bärlagren bestod av sandiga och siltiga massor med in
slag av hushållsavfall och raseringsmaterial som mycket väl kan ha kommit från 
grävandet av källaren.

Tydliga skiktningar i utjämningarna pekar på återkommande insatser, för
modligen på grund av kontinuerliga problem med sättningar i de gamla garveri
groparna. Det fanns även omfattande utjämningar för vilka det egentligen inte 
fanns några synliga behov. Möjligen ska de ses som ett sätt att göra sig av med 
överblivna massor samtidigt som man fick en ny bra gårdsyta. I området fanns tre
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stora nedgrävningar som tycks ha utgjort resterna efter en förrådsgrop samt nå
gon form av täktverksamhet (jfr fig. 26). Kanske ska täktverksamheten sättas i 
samband med ovan nämnda utjämningsarbeten. Groparna kom senare att funge
ra som avstjälpningsplatser för avfall och gödsel. På detta sätt löstes avfallshante
ringen på tomten. Det visar samtidigt att gödsel fortfarande betraktades som av
fall och inte som en tillgång.

Under 1400-talets första år fick alla tre undersökta tomter en likartad bebyg
gelse. Den bestod av byggnader som delvis var försedda med källare (jfr fig. 28). 
Flera av dem drabbades av eldsvådor och återuppbyggdes i omgångar. I samband 
med byggandet lades utjämningsmassor ut för att återigen åtgärda sättningar som 
fortfarande orsakade problem. Till detta använde man grusig sand och lera med 
kraftiga inslag av avfall och rivningskomponenter vilka säkert utgjordes av upp
grävt material från arbetet med källaren, insamlat avfallsmaterial och raserings- 
material från den tidigare bebyggelsen. Efter den första branden röjdes ytan av 
och huset byggdes upp på nytt. Inga brandrester påträffades inom undersöknings
området vilket pekar på att de tagits bort från platsen och förmodligen använts 
som utjämningsmassor på annat håll. Ganska snart drabbades återigen området 
av eldsvåda varvid två byggnader brann ned. Vid uppröjningsarbetet vräktes de 
förbrända rasmassorna ned i källarna så att den ena helt fylldes igen

Även på de övriga delarna av tomterna gjordes utjämningsarbeten, speciellt 
över de gamla garverigroparna som fortsatte att orsaka sättningar. Huvudsakli
gen användes sandiga massor med inslag av främst hushållsavfall men även rase
ringskomponenter. Förmodligen kom de från källargrävningarna och de omfat
tande konstruktionsarbetena. Några spår efter avfallshantering, förutom de som 
påträffades i utjämningsmassorna, fanns inte. Detta ska troligen sättas i samband 
med de intensiva byggnationsaktiviteterna på tomterna men kanske också med de 
stora utfyllnader som gjordes strax norr om kv. Liljan inför byggandet av stads
muren.

Under de följande decennierna gjordes stora förändringar i området, främst 
vad det gällde ekonomisk funktion och socialt innehåll. Detta fick sitt uttryck i 
bland annat ett stort stenhus med tillhörande källare. Att uppföra stenhuset inne
bar ett mycket stort ingrepp i miljön. Bara urgrävningen för källaren omfattade 
mer än 150 m3 vilket motsvarar ca 150 ton sand, som alltså är ”försvunna” från 
undersökningsytan (fig. 51).

Några direkta spår efter dessa massor påträffades inte men troligen kom de till 
god nytta vid utfyllnadsarbetena i samband med uppförandet av stadsmuren samt 
vid andra stora byggprojekt i området. Ytterligare ett par byggnader, varav en 
med källare, anlades under denna tid. De inledande grundläggningsarbetena
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[Figur 511 Stenkällaren från i^oo-talet var i bruk fram till 1968
DÅ DEN FYLLDES IGEN MED RASERINGSMASSOR EFTER 180O-TALSHUSEN.
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innefattade bland annat utfyllnader av sättningar samt utjämningar. Till detta 
användes varierande material som silt, lera och grus med inslag av raseringsmate- 
rial och avfall. Även ytorna mellan husen utjämnades bland annat för att åtgärda 
problem med sättningar.

Man kan fundera om inte de skrån av byggnadsarbetare som Joakim Thomas- 
son nämner (ovan), i likhet med dagens entreprenörer ombesörjt hela byggproces
sen, inklusive bortforsling. Att byggnadsavfallet kunnat användas som grund
läggning på andra byggen har väl knappast varit en nackdel...

Under början av 1400-talet fick den västra delen av Malmö en permanent ka
raktär och under resterande delen århundradet gjordes bara små förändringar på 
undersökningsområdet. Den största förändringen utgjordes av nedbränningen av 
ett korsvirkeshus och efterföljande utvidgningar av stenhuset. Efter branden lades 
stora delar av raseringsmaterialet ut som utjämningsmassor på den öppna yta 
som tidigare varit utsatt för återkommande sättningar. Det hela tycks dock hu
vudsakligen ha syftat till att på ett enkelt sätt göra sig av med oönskade massor. 
Detta indikerar att behovet för massor minskat i området och speglar den perma
nenta karaktär området nu hade.

Under 1500-talet gjordes åter stora förändringar i området. Den fastighet som 
fanns under 1400-talet splittrades successivt upp i mindre brukningsenheter. Ny
byggnationen inskränkte sig till en mindre tillbyggnad och en mindre stenkällare. 
En del av tillbyggnaden gjordes över en äldre källare vilken delvis fylldes igen med 
massor som huvudsakligen bestod av lera med inslag av raseringsmaterial och 
hushållsavfall. Troligen rörde det sig om återanvänt material, exempelvis gamla 
lergolv. Det är dock oklart varifrån materialet kom.

På flera ställen mellan byggnaderna lades utjämningsmassor ut främst för att 
jämna av och åtgärda sättningar men troligen också för att bli av med överblivna 
massor. En stor del av materialet kan ha haft sitt ursprung lokalt i området men 
delar av det bör ha kommit från andra platser. Under denna tid revs också en äld
re korsvirkesbyggnad. En del av det ovan nämnda raseringsmaterialet i utjäm
ningarna hade säkert sitt ursprung i detta men den övervägande delen tycks ha 
återanvänts eller transporterats bort från platsen.

Den träkällare som uppförts under 1400-talet behölls efter att överbyggnaden 
rivits som en stor öppen ”container” i vilken allehanda avfall och annat oönskat 
material kastades ned (jfr. fig. 30). Här påträffades träck, gödsel, slakteriavfall, 
växtdelar, hushållsavfall, raseringsmaterial och brandrester. Troligen fungerade 
källaren, och kanske även tomten, som en inofficiell soptipp för hela närområdet. 
Detta oaktat att den finns omnämnd som Jacob Møllers trädgård (Thomasson, 
ovan). Detta tycks inte ha påverkat tomtens användning eller kanske snarare brist
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på användning. I området grävdes också flera större gropar varav en fungerade 
som förvaringsgrop under en kortare tid. Då de gick ur bruk slängdes hushållsav
fall och raseringsmaterial ned i dem.

EN OND SPIRAL?

En stor del av de undersökta kulturlagren i k v. Liljan bestod av massor som flyt
tats. Det vanligaste syftet för att deponera lagren var att skapa bra förutsättning
ar för byggnader och öppna ytor. De inledande markarbetena var minst lika vik
tiga som grund- eller väggkonstruktionen i en byggnad och därför lades stor vikt 
vid dessa. Samtidigt fanns det en kortsiktighet i valet av material. Oftast använ
des de mest lättillgängliga massorna i området även om de på längre sikt inte var 
lämpliga. Hushållsavfall, raseringsmaterial och sand blandades utan närmare 
tanke på framtida problem. Rimligen bör man ha känt till organiskt materials 
förruttnelseprocesser och där av följande sättningsproblemati k men ändå tycks 
lättillgängligheten ha varit av större betydelse. Varför denna kortsiktighet? Svaret 
på frågan ligger med all sannolikhet i den ekonomiska högkonjunktur och snab
ba utveckling som Malmö upplevde under slutet av 1200- och 1300-talet. Under 
denna tid ökar handeln samtidigt som den fick en mera permanent karaktär ge
nom att aktiviteterna knöts till byggnader. Man kan skissa upp en bild av en 
snabb utveckling, kopplat till en stor rörlighet hos bebyggelsestrukturerna på 
tomterna, vilket kanske medförde ett mer kortsiktigt byggande och tänkande? 
Flera byggnader i undersökningsområdet hade en livslängd på bara ett par decen
nier. Vid det här laget hade ofta utvecklingen och aktiviteterna på tomten föränd
rats så att byggnaden fick ersättas med en mera lämplig konstruktion. Detta i sin 
tur ledde till att man blev benägen att använda lättillgängliga material och enkla
re konstruktionslösningar vid byggnationer. Ett bra exempel på enklare lösning
ar är träkällarna som var funktionella men knappast gediget uppförda och som 
krävde ständiga ombyggnader för att klara tidens tand. Högkonjunkturen med
förde en hög aktivitetsgrad som i sin tur innebar att en stor mängd avfall produ
cerades. Avfallet, i en vidare mening innefattande allt från hushållsavfall till rase
ringsmaterial, blev därför ett naturligt val när man letade efter lättillgängliga ma
terial. På så sätt skapades ett system som kom i självsvängning (fig. 52).

Detta påverkade antagligen människornas syn på avfall och på rent och orent. 
Avfallet genomgick en relativt snabb förvandling från ett orent, oönskat material 
till en tillgång. Vid hanteringen av avfallet intecknade man redan från början den
na förvandling, det vill säga man lade upp avfallet på hög för man visste att det 
skulle komma till nytta ganska snart och på så sätt försvinna. Så länge högkon
junkturen skapade en snabb utveckling med stor rörlighet och hög aktivitetsgrad
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[Figur 52] Principfigur över hur den snabba ekonomiska

EXPANSIONEN SKAPADE EN SNABB OCH SJÄLVFÖRSTÄRKANDE RÖRELSE AV 
KORTSIKTIGT BYGGANDE OCH SKAPANDE AV AVFALL.

förstärkte systemet sig själv. När stadens karaktär började bli mera permanent 
under början av 1400-talet förändrades hela systemet och ett nytt skapades. Ut
vecklingen i västra Malmö under slutet av 1200- och början på 1300-talet liknar 
mycket den utvecklig som många storstäder genomgår i modern tid, speciellt i 
tredje världen. I dessa städer är det inflyttningen av människor som driver utveck
lingen. Kåkstäder skjuter snabbt upp för att senare successivt inkorporeras i den 
permanenta staden.
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DYRARE ÄN GULD

ANNIKA JEPPSSON

I
rivningsmassorna efter det gårdshus som låg på Herr Axels gård, påträffades 
några små klumpar av ett blått färgpigment. Det var intensivt blått och det 
hade inte ändrats i färgintensitet trots att det legat begravet 500 år i Malmös 
jord. Ett prov lämnades för analys till Jorm Skagh, som är lärare på Färgateljén 
vid Vingaskolan i Malmö och har pigment som specialitet. Frågan var om det 

kunde röra sig om äkta ultramarin, något som i äldre tid var ett både sällsynt och 
dyrt pigment. Äkta ultramarin upplöses i syra (Doerner 1965:76) och på analys
provet kan man se att citronsaft (B) och ättika (C) löser upp färgen. Ingen tvekan 
om att det är äkta ultramarin (fig. 53). Dessutom skriver Skagh i sitt analyssvar 
att det rör sig om ultramarin av ”... en osedvanligt hög kvalitet”.

Ultramarinblått färgpigment utvinns ur halvädelstenen lapis lazuli, som näs
tan uteslutande förekommer i norra Afghanistan (NE: ”Eapis lazuli”). Redan i 
det gamla Egypten och Mesopotamien kände man till stenen, men den användes 
då endast som smyckesten. Det var först under antiken som den började användas 
till färgpigment (Kumlien 1986:107). Under medeltiden aktades pigmentet högt:

"Ultramarinblått är en ädel färg, vacker och mer fulländad än någon annan” 
(Cennini 1986:106).

Efter landtransport längs med den norra delen av Sidenvägen gick transporten av 
mineralet till sjöss, vilket namnet också antyder. Ultra mare betyder ”från andra 
sidan havet”. Att tillverka pigment av stenen var en mycket arbetsam och svår 
process. Det räcker inte att bara krossa den, utan det gäller att frigöra ett mineral
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[Figur 53] Analysprovet med pigmentet från kvarteret Liljan

TILL VÄNSTER JÄMFÖRT MED ETT MODERNT PIGMENT FRÅN WlNSOR & NEWTON. 
De BÅDA PIGMENTEN HAR PROVATS MED CITRONSAFT (B) OCH ÄTTIKA (C).

som heter lazurit från bergarten. Det gör man genom att bergarten krossas och 
mals och arbetas in i en deg av talg, vax och linolja. Degen knådas i en skål med 
vatten så att själva pigmentet fälls ut och föroreningarna stannar i ”degklumpen”. 
Detta upprepas flera gånger under en följd av dagar. Framställningen kräver stort 
tålamod och skicklighet för att få ett bra resultat (Cennini 1986:107f). Detta inne
bar att pigmentet på 1400- och 1500-talet var dyrare än guld!

Vem i Malmö kan ha varit så slarvig att det dyrbara pigmentet, som säkerligen 
förvarats i en liten börs, hamnat i ett raseringslager? Med tanke på vilket pris man 
fick betala och hur svårt det bör ha varit att få tag på det, kan inte vem som helst
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ha haft det i sin ägo. Jag är frågande till om en konstnär på den tiden kan ha haft 
möjlighet att själv skaffa sig ett så dyrbart pigment. Konstnären hade status som 
hantverkare och jag tror inte att han har haft någon möjlighet att investera de 
summor som krävdes. Pigmentet fungerar inte i oljefärg på grund av syran i oljan. 
Man kan däremot använda det i tempera- och freskomålning (Doerner 1965:75f). 
En beställare av en fresk borde ha relativt gott om kapital och därför är det troli
gare att det är han som införskaffat pigmentet, för att sedan tillhandahålla det 
när konstnären utförde beställningen. Det kanske rent av är så, att det var Herr 
Axel själv som lät skaffa pigmentet för någon utsmyckning i det stora huset. Det
ta, i arkeologiska sammanhang, sällsynta fynd ger oss en indirekt uppfattning om 
husets utseende och prakt.
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ANTECKNINGAR 
FRÅN ETT KÄLLARHÅL

TORBJÖRN BRORSSON 
& STEFAN LARSSON

I
 månadsskiftet maj - juni i herrens år 1598 dog Jacob Møller, en av stadens borg

mästare. Han lämnade efter sig hustrun Marine Fechtil, dottern Anne och sö
nerna Hans och Pofvel. Sonen Frans hade dött redan 18 år tidigare. I likhet med 
de flesta borgmästare i Malmö var Jacob Møller köpman. Han hade flyttat från 

Köpenhamn till Malmö 1562 och synes ha gjort en framgångsrik karriär. Åt
minstone fram till 1580-talets början då han till följd av fartygsförluster hamna
de i klammeri med olika fordringsägare.

Jacob Møller dog hemma på den gård han innehade i hörnet av nuvarande 
Västergatan - Mäster Johansgatan, det vill säga i det nuvarande kv. Liljans nord
östra hörn. Ut mot Västergatan hade gården ett tvåvåningshus i korsvirke som 
Møller tog åt sig äran av att ha byggt 1580 (se Thomasson, ovan).

ARKEOLOGIN
Av Jacob Møllers gård fanns det kvar en liten stenkällare för undersökning (fig. 
54). Byggnadslämningarna ut mot Väster- och Mäster Johansgatorna hade för
störts när man uppförde de grundmurade och källarförsedda husen på 1870-ta- 
let. Fram till dess stod alltså gården kvar. Det är genom syneprotokoll och brand- 
försäkringsbrev från 1830 och 1856 möjligt att få en ganska god bild av hur går
den sett ut (Thomasson, ovan). I det följande ska vi emellertid utgå från något 
som inte nämns i brandförsäkringsbreven från 1800-talet.
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[Figur 54] Stenkällaren som en gång fanns på Jacob Møllers gård.

Källarväggarna bestod av putsat tegel och kvaderhuggen kalksten på en grund av 
marksten. De nedre skiften av kalksten hade, åtminstone delvis, lagts i mönster. 
Källaren hade stengolv. Ingången låg i norra sidan och längs den södra innerväg
gen fanns resterna av bänk. Den lilla källaren var byggd av återanvänt material. 
Teglet var av medeltida storstensformat och kalkstenen hade huggits för att passa 
någon annanstans. Det är inte orimligt att anta att byggnadsmaterialet tagits från 
det äldre stenhus som låg i kvarterets nordöstra hörn, ”herr Axels gård”.

I källaren fanns stora mängder keramik, cirka 13,5 kg (Fyndnr.id. 105066- 
105145). Det fanns både vardagliga kokkärl och högklassiga och sällsynta serve- 
ringskärl. Vid påträffandet var inget kärl helt eller komplett utan det saknades 
skärvor från samtliga vilket väl snarast beror på att källaren tömdes med hjälp av 
grävmaskin.
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I städerna har invånarna ständigt omformat sin miljö. Man har hållit rent, grävt 
om och kört bort avfall (se Balic, ovan). Sådant som betraktats som avfall har av
lägsnats. Avfall har flyttats runt och en hel del av det som påträffas är omlagrat. 
Därför är det, inom stadsarkeologin, mycket ovanligt med ögonblicksbilder av det 
materiella livet. Inom arkeologin skiljer vi på sådant som är spår (efter) och läm
ningar (av). Spår är sådant som inte är avsiktlig information. Den lilla stenkälla- 
ren är både och. Byggnadsmaterialet var ett spår efter det äldre stenhusets utseen
de men samtidigt en lämning av källaren i sig. Den kan användas som informa
tionskälla om två olika tidsperioder.

Mycket av det vi arbetar med utgörs av indirekt information. Keramiken från 
Jacob Møllers källare är dock ett undantag; den utgör en, för stadsarkeologin, 
ovanlig typ av ”slutet fynd”. Depositionen av keramiken har egentligen ingenting 
att göra med källaren som sådan, den har varken konstruerats eller använts för att 
slänga keramik i. Däremot upplyser fynden om när man slutat använda källaren 
enligt dess ursprungliga avsikt. Vilket var mellan 1600 och 1610.

De grundläggande frågor man som arkeolog får ställa sig inför ett sådant fynd
material är egentligen av, till synes, trivial natur. Det triviala, vardagliga, är långt 
ifrån betydelselöst (Larsson, ovan).

- Varför finns föremålen där de finns?
- Vilka verksamheter avspeglar de?
- Vilka verksamheter finns inte representerade, vad saknas? Vad har man tagit 

med sig?
- Varför saknas inte allting?
- Hur har föremålen anskaffats och vem har gjort dem?

Fynden i källaren bestod av ett relativt stort antal kärl, minst 10 stycken, som de
ponerats samtidigt. De var vid tillfället mer eller mindre intakta. Det vill säga att 
det inte rört sig om avfall. Kärlen var fullt användbara när de kasserades. Fynd
sammanhanget i källaren är en, vad vi med ett engelskt begrepp kallar, clearance 
group (se t.ex. Fryer & Shelley 1997). Det är helt enkelt en urstädning, uppenbar
ligen ville man inte ha dem kvar längre.

Depositionen var en handling som så att säga djupfryser en social situation vil
ket ger en inblick i vilken sammansättning kärl som ingick i det högre borgerska
pets hushåll vid skiftet 1500- och 1600-tal.

Det finns en spännande kronologisk överensstämmelse mellan keramiken och 
skriftliga källor, som gör att vi kan föreställa oss i vilket sammanhang som inven
tarierna kasserats. Det finns en ovanlig möjlighet att sätta namn på de människor 
som använde de här föremålen.
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AKTÖRERNA

De personer som kan misstänkas vara aktörer i dramat är, förutom Jacob Møller 
själv, hans hustru Marine Fechtil, deras dotter Anne Jacobsdatter och sönerna 
Pofvel och Hans. Samt den sistnämndes hustru Anne Poulsdatter och deras barn 
Anne och Jacob. (Denna brist på variation i namngivning var ett sätt att bevara 
minnet av tidigare generationer, jfr Bager 1947.)

De finns dessvärre inte med i Rådhusrättens bouppteckningsregister eller bør
nebogsregister (Tobias Bjernehed, arkivassistent, Malmö stadsarkiv, e-brev 2005- 
05-02). Det finns därför inga förteckningar att jämföra fyndmaterialet med. Det 
finns likväl en berättelse i de källor som sammanställdes av A. U. Isberg, sr.

Marine Fechtil var Jacob Møllers andra hustru. Den första, som hette Inge
borg hade, tillsammans med barnen, dött i pesten 1564 (Isberg 1897:81). Vi ska 
inte gå närmare in på de olika släktskapsförhållandena och ingiftena i 1500-ta- 
lets högre borgerskap, det är rena dokusåpan. Dock ska nämnas att Marine var 
syster till Jacob Fechtil som blev borgmästare 1584, två år efter Jacob Møller. En
ligt Fredrik T.s privilegium för Malmö (av 1526) skulle staden ha fyra borgmästa
re och tolv rådmän. Under seklets andra del var dock antalet lägre (Tomner 
1977:47ff). Man kan väl därför konstatera att svågerpolitik inte är något nytt.

Om orsaken var detta, eller egna förtjänster, så fick i alla fall sonen Hans Ja
cobsen Møller, tillsammans med sin hustru (Anne - en rådmansdotter ...) från 
och med 1613 underhåll av staden samt hyra ett stenhus billigt. Sonen Pofvel för
svinner ur handlingen ”d. 9 september 1608; vistades då utomlands” (Isberg 
1897:82). Isberg nämner bara sönerna, men det lär ha funnits åtminstone en dot
ter: Anne Jacobsdotter, som dog 1618.

Som nämndes inledningsvis hade Jacob Møller hamnat på obestånd i början 
av 1580-talet. Genom att avyttra och pantsätta egendom lyckades han till sist, 
1597, gottgöra sina fordringsägare. Det vill säga alla utom en: kronan (Isberg 
1897:80). Eftersom han dog innan skulderna var reglerade kom det att ställa till 
problem för änkan Marine. Gården i k v. Liljan drogs år 1600 in till kronan som 
ersättning för den oreglerade skulden. Byfogde Peder Hansen förvärvade gården 
1606 (Thomasson, ovan). Inledningsvis lät man dock änkan bo kvar, men bara 
för en tid. ”Af rådstugurättens protokoller finner man nemligen att kon först år 
1608 och efter en mot henne anställd rättegång blifvit nödsakad af flytta från går
den och till magistraten aflemna nycklarne till densamma” (Isberg 1897:82). 
Hon fick flytta och dog åtta år senare, 1616.

Att det var Marine som lämnade nycklarna tyder på sonen Hans med familj 
redan flyttat. 1608 sker ett utbyte av invånare.
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KERAMIKEN

Keramiken som hade kasserats i Jacob Møllers källare bestod av flera olika kärl 
vilka framställts på olika platser runt om i Europa (fig. 55).

Sammansättningen och vissa daterbara kännetecken tyder på att kärlen kasse
rats under 1600-talets första årtionde. Detta var en tid av upplysning då kontak
terna mellan olika delar av Europa intensifierades. Under denna tid bildades Ost
indiska kompanier i flera länder och renässansens kultur började sprida sig utan
för dess kärnländer. Under 1500-talet hade spanjorer och portugiser lagt under 
sig Amerika. Kristendomen var på stark frammarsch men samtidigt splittrad till 
följd av reformationen, något som skulle resultera i det 30-åriga kriget med start 
1618. Det lilla Nederländerna som tidigare hade tillhört Spanien hade gjort sig 
fritt och tack vare viktiga kontakter med både Norra och södra Europa kom lan
det att bli Europas ledande handelsnation under 1600-talet. För norra Europas 
vidkommande, och då framför allt Danmark, Sverige och det Tysk-Romerska ri
ket, var första årtiondet av 1600-talet förhållandevis lugnt; det var till och med 
fred. Malmö var vid denna tid danskt och en av ”rigets” viktigaste städer.

Denna korta summering av den omvärld då kärlen deponerades i källaren 
hade stor betydelse för vilka kärl som blev handelsvaror. Vanligtvis påträffar man 
så kallat lokalt yngre rödgods, jydepottor samt importerat stengods från denna 
tid. Det lokala rödgodset framställdes sannolikt i närområdet och kunde ha in
handlats på en lokal marknad. Det var glaserat på insidan och det fanns främst 
trebensgrytor och fat. Faten hade nyligen introducerats i de skånska hushållen, 
medan grytorna har en betydligt längre historia och härstammar från 1100-talet. 
Jydepottorna som kom från Jylland var relativt vanliga i de skånska hushållen, 
men tyvärr är kunskapen om dessa kärl mycket begränsad. Än så länge anser man 
att kärlen enbart framställdes i västra Danmark. Vanliga kärltyper var trebens
grytor och skålar. Sedan cirka 300 år tillbaka hade man importerat tyskt sten
gods till Skåne och 1600-talet var en tid då det blev allt vanligare. De domineran
de produktionerna låg i Rhenområdet nära Köln, Bonn och Aachen. Det var hu
vudsakligen kannor och krus som exporterades och kom under denna tid att 
pryda nästan var mans bord. Proportionerna varierar mellan olika delar i Skåne, 
men i stort sett påträffas alltid någon skärva stengods från perioden vid arkeolo
giska undersökningar.

Ett av de mest intressanta fynden är ett 23 cm högt krus i stengods (fig. 56). 
Kruset framställdes i Raeren, cirka 15 km söder om Aachen i nuvarande Tysk
land. På krusets övre del finns en medaljong med en vapensköld och inskriptioner. 
Vapenskölden var Prinsen av Oraniens och ovanför denna kan man läsa ”Anno 
1596”. Runt skölden kan man läsa ”DEN PRENSEN WAN ORPANIEN”. Som
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[Figur 55] Keramikframställningsplatser som nämns i texterna.



arkeologer är vi oerhört tacksamma för att kunna datera med en sådan noggrann
het som detta krus erbjuder. Furstendömet Oranien har en mycket komplex histo
ria. Det härstammade från södra Frankrike (Orange), och hade under 1500-talet 
slagits ihop med den tyska familjen Nassau. Under andra hälften av samma år
hundrade blev familjen ståthållare över Nederländerna. År 1596 var Morits Nas
sau-Oranien ståthållare över landet. Frågan varför ett krus funnet i Malmö bär 
Prinsen av Oraniens vapensköld är synnerligen intressant. Vid denna tid blev det 
allt vanligare att stengodskrus framställdes utifrån en beställning om en specifik 
vapensköld. Ett fantasieggande scenarium är att Borgmästare Jacob Møller fick 
kruset i gåva av Prinsen. Den mera troliga och tråkiga tolkningen är att krusen 
massproducerades och att keramikverkstäderna fick, eller var tvingade att, använ
da sig av ståthållarens vapensköld. De skeppades tillsammans med andra varor 
till norra Europa via nederländska hamnar.

Ett annat krus i samma storlek var ett krus som hade framställts i Westerwald 
strax söder om Bonn i Tyskland (fig. 57). Formen daterar kruset till första årtion
det av 1600-talet (Francke 1999:Taf. 70). På övre delen återfinns olika fält med 
människor som dansar. Under dessa finns en inskription som lyder:

” SEN :BL ASEN: SO :DEI-.BUREN: ALS :WEREN: SEI. RA. SEI: ERI.VF 
SPRICHT.BASTOR:ICH”. Texten är skriven på gammeltyska och betyder unge
fär ”Bönderna dansar i rus”. Kruset hade sannolikt transporterats på samma han
delsvägar som det från Raeren. Båda stengodskrusen hade sannolikt fungerat som 
statusföremål på familjen Møllers bord. Ur krusen serverades förmodligen vatten, 
vin eller öl.

I källaren fanns även två i stort sett intakta fat i rödgods av vardera Werra- 
och Weser-typ (fig. 58). Dessa framställdes i ett område som låg nära gränsen 
mellan nordvästra Tyskland och Nederländerna. Fatet som framställdes i Weser 
har en mycket karakteristiskt dekor i röda, gula och gröna färger. Dekormotiven 
är i form av cirklar och linjer i varierande riktningar. Weser-keramik kan dateras 
från slutet av 1500-talet till mitten av 1600-talet. Mellan 1590 och 1620 expor
terades stora mängder fat och skålar till Skandinavien (Hurst, Neal & van Beu- 
ningen 1986:251). Werra-fatet har också en mycket karakteristisk dekor med 
blommönster och ett fågelmotiv i mitten av fatet. Denna typ av keramik fram
ställdes under 1500- och 1600-talet (Bruijn 1992:168). Ytterligare ett fat av an
tingen Holländskt eller tyskt ursprung har identifierats. Fatet är grönt och brunt, 
i en klar glasyr. Samtliga dessa tre fat är därmed importföremål och det är syn
nerligen intressant att inga lokalt framställda skånska fat påträffats. I dåtidens 
Sverige började man använda fat i hushållen under slutet av 1500-talet, men blev 
vanliga först under 1600-talet (Elfwendahl 1996:23). De tre faten från Møllers 
källare talar verkligen för att det var ett hushåll i Malmös sociala toppskikt.
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[Figur 56] Krus framställt i Raeren med Prinsen av Oraniens vapensköld samt årtalet ”1596".



[Figur 57] Dekorerat krus framställt i Westerwald.
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[Figur 58] Fat framställt i trakten av Weser

RESPEKTIVE WERRA I TYSKLAND SAMT ETT FAT FRÄN FIOLLAND.



Även en skål i fajans påträffades i källaren (fig. 59). Fajans är en keramiktyp som 
fått sitt namn efter den italienska staden Faenza och keramiken hade ett vitt gods 
med en färgrik glasyr. Det var ett svar på det äkta kinesiska porslinet som hade 
importerats till Europa från slutet av medeltiden. Fajansen var en billigare pro
dukt och blev vanligt i norra Europa under slutet av 1600-talet, och då främst ge
nom produktionen från Delft i Nederländerna. Skålen som påträffats i Møllers 
källare har ett motiv som är målat i starka färger; blått, gult, grönt och gulockra. 
Det föreställer en man till häst i ett landskap. På motivet förekommer även den ty
piska muslimska halvmånen. Skålen är troligen importerad från Sevilla i Spanien. 
Sevilla ligger i de södra delarna av landet och var en av de mest betydelsefulla 
platserna kring västra Medelhavet. I detta område fanns en morisk kultur kvar 
långt in på 1500-talet, vilket satt sina spår i skålens motiv. Skålen utgör därmed 
en länk mellan den kristna och muslimska världen.

Samtliga sex kärl som hittills diskuterats användes av familjen Møller som ser- 
veringskärl. Utöver dessa påträffades även fyra mer eller mindre kompletta kok
kärl. Samtliga var trebensgrytor i olika storlekar och av delvis olika ursprung och 
godstyp (fig. 60).

Två grytor är framställda av rödgods med glasyr på insidan. Produktionsom
rådet för denna typ är osäker eftersom rödgods framställdes över ett stort områ
de i norra Europa, från Belgien/Nederländerna till Skandinavien. Kärltyperna, 
och speciellt greppen på sidorna på grytorna, är emellertid ovanliga för skånska 
förhållanden, så ett utländskt ursprung är mera troligt. I Nederländerna och Bel
gien har grytor med liknande grepp som två av kärlen från Møllers källare påträf
fats (Hurst, Neal &c van Beuningen 1986:130ff). De är daterade från 1200-talet 
till och med 1600-talet. Det är därmed mycket rimligt att grytorna importerats 
från Nederländerna eller Belgien.

Ytterligare en gryta var sannolikt importerad. Istället för en rödbrännande 
lera hade man gjort grytan av en vitbrännande lera. Rörskaftet var ovanligt, och 
varken godstypen, den grönaktiga glasyren på insidan eller godset producerades i 
Skåne. Däremot var vitgodset vanligt i Nederländerna, och grytor med samma 
typ av skaft har bland annat påträffats i det så kallade Hafner-ware från Rhen- 
området. Denna typ av keramik dateras huvudsakligen till 1400- och 1500-talet 
(Bartels 1999:418).

Den fjärde trebensgrytan var en jydepotta. Till skillnad från den övriga kera
miken var denna inte drejad utan byggd upp för hand, vilket var en ålderdomlig 
metod. Som tidigare nämnts framställdes dessa i västra Danmark, och speciellt på 
Jylland. Den är sannolikt importerad till Malmö.

Keramiken från familjen Møllers källare uppvisar därmed en rik variation av 
importkärl. Om man kopplar samman kärlens ursprung med de storpolitiska för
ändringarna i Europa, märker man att dessa mer eller mindre följs åt. Inslaget av
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både tysk och nederländsk keramik beror sannolikt på att Nederländerna dels var 
en betydelsefull handelsnation, och dels att landet försåg norra Europa med både 
lokalproducerad keramik och det tyska stengodset.

Kärlen i källaren är av typer som normalt inte påträffas i vare sig de skånska 
städerna eller byarna. Materialet indikerar verkligen det högre sociala skiktet i 
samhället, och man kan fundera länge över varför de kasserats, och varför den 
nödställda änkan Marine inte försålt kärlen istället.

DISKUSSIONEN

1500-talet brukar räknas som en förändringstid och inledningen till det moder
na. Att betrakta 1500-talet som ”den stora förändringen” bygger på premissen 
om medeltidens ”orörlighet” (och forskarnas undermedvetna strävan efter tydliga 
skiljelinjer i historien). Förändringar i synsätt och värderingsgrunder är skönjba
ra redan under 1400-talet. De upprepade pesterna innebar något av ett kollektivt 
trauma som är svårt att ens föreställa sig. En ny syn på bland annat äganderätt 
framträder efter ödeläggelserna (Myrdal 2004:240ff). Allt fler företeelser omfat
tades av ett mer renodlat ekonomiskt synsätt. Från att tingens och rummens vär
de tidigare utgjorts av deras ”inbäddade” sociala betydelse, tillskrivs de nu allt 
mer ett rent ekonomiska värden. Det är från denna tid inventeringslistor och bo
uppteckningar börjar bli vanligare. Dessa listor är inget annat än en strategi att 
fixera tingens (och rummens) ekonomiska värde (Johnson 1996:112). Så sakteli
ga skapades en ny syn på världen och nya styrkeförhållanden vävdes.

Det är borgerskapet som flyttar fram positionerna (i städerna, väl att märka). 
Efter unionsupplösningen, inbördesstrider och reformationen gick städerna ett 
rikt skede till mötes. Städernas betydelse som skatteobjekt innebar att de gynna
des av kungamakten. Christian III menade att "Kiøbstaederne og menige Borge
re blifve holdet udi Flor, ved Magt, Naeringe, Bieringe og Købenskab ...” (efter 
Sandblad 1949:267).

Från de tidigare gemensamma sammanslutningarna - gillen och skrån - ska
pas en successivt högre grad av individuella uttryck. Det är en period där man fö
refaller att omformulera sig själv, skapa en medvetenhet om det egna uttrycket (se

«< [Figur 59] Dekorerad skål i fajans,
TROLIGEN FRAMSTÄLLD I TRAKTEN AV SEVILLA I SPANIEN.
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Burkhardt 2002:224ff). Borgerskapet har definierat sig själva och inte bara kate- 
goriserats av överheten (jfr Larsson, ovan). I samband med reformationstidens stri
digheter uppträder borgerskapet som en samlad politisk kraft. Det var i de danska 
köpstäderna reformationen vann spridning. Hur det kunde gå till finns förevigat i 
en härligt partisk krönika av den fördrivne franciskanerbrodern Jacob Jensen: 
”Men da de havde lukket brødrene inde i spisesalen, bælgede brødrenes vogtere, 
nemlig borgere, som var anbragt der af borgmestrene, hele natten igennem brødre
nes øl i sig; idet de sang og dansede gennem sovesalen og koret og idelig ringede 
med klokken, fejrede de højtideligt et bacchanal” (Krøniken 1967:50).

Som påpekats av Anders Andrén var detta också kulmen på borgerskapets 
ställning. På sikt innebar nämligen reformationen den urbana överklassens poli
tiska nederlag. De indragna kyrkogodsen kom att förstärka högadelns ekonomis
ka och politiska makt samtidigt som den statliga förvaltningen effektiviserades 
(Andrén 1985:117ff).

Borgerskapets stärkta ställning syns också i städernas materiella kultur med 
en allt större variation i hushållens föremålsbestånd. Det överskott och välstånd 
som före reformationen donerats till kyrkan kom i stället att uttryckas i det priva
ta, i inventarier och byggnadsbestånd. Joakim Thomasson har i ett flertal under
sökningar visat hur borgerskapet, i synnerhet det malmöitiska, i stadsrummet ut
tryckt sin allt starkare ställning (Thomasson 1997; 2004; ovan). Det kan sägas 
vara den påtagligaste yttringen av en urban livsform och en station i den process 
som inletts under 1100- och 1200-talet. Thomasson har bland annat diskuterat 
hur borgarhusen gavs fler rum med tydligare gränser mellan offentligt och privat 
och hur husen betraktades som ett ekonomiskt värde (Thomasson 1997:722ff).

I de högborgerliga hemmen blev det viktigt att kunna visa upp statusföremål. I 
synnerhet gjordes det i samband med gästabud då man både kunde visa upp bords
servis och erbjuda en mångfald maträtter. Serveringskarlen var viktig rekvisita vid 
sådana tillställningar. (Elfwendahl 1999:152). Man visade gärna upp importerade 
stengodskärl och glasbägare. Sådana kärl tävlade utseendemässigt med de dyrare 
metallpokalerna. De stengodskärl som fanns i källaren är sådana exempel. De bör
jade framställas under 1500-talet, ofta efter beställning, och betingade ett pris som 
var dubbelt så högt som de odekorerade (Gaimster 1997:129). Ett liknande kärl som 
det ena stengodskruset kommer för övrigt från Rådhuskällaren (Billberg 1987:61).

«< [Figur 6o] Trebensgrytor i rödgods, en trebensgryta i vitgods,
FRAMSTÄLLD I HOLLAND SAMT EN SÅ KALLAD JYDEPOTTA.



Kärlens värde utgjordes kanske i högre grad av de sammanhang i vilka de använ
des än renodlat ekonomiska. Det var i samband med gästabud som förfining, eti
kettsregler och bestick blev vanligare (jfr Larsson, ovan). Såväl sättet att föra sig 
som tingen har fungerat som sociala markörer. Markeringen har dels vänt sig 
utåt, som en distinktion gentemot exempelvis invånarna i de omgivande byarna, 
dels fungerat inom gruppen. Borgerskapet har uttryckt sin till- och samhörighet 
till en gemensam nordvästeuropeisk urban kultur. Genom att omge sig med ”rätt” 
föremål och agera på ett särskilt sätt vid exempelvis måltider och gästabud har 
man talat om vem man var och att man delade vissa värderingar (eller hade sam
ma ”smak”) (jfr Bourdieu 1994:245ff).

Föremåls förmåga att fungera som statusmarkörer förutsätter en viss grad av 
exklusivitet. I takt med att fler kan tillägna sig den, blir dess ”värde” lägre. Ser vi 
på det keramikinventarium som kasserats i Jacob Møllers källare så har det nog 
ursprungligen varit exklusivt, anmärkningsvärt nog både serveringskärlen och 
kokkärlen. Här fanns kärl från Spanien, Tyskland och Nederländerna, men för
vånansvärt nog var det enda danska kärlet en jydepotta från de västra delarna av 
landet. Ingen skånsk keramik har identifierats. Keramiken avspeglar nog också 
Møllers handelskontakter även om han enligt Isberg främst handlade på Norge 
och Ryssland (Isberg 1897:79).

I takt med att bredare lager av borgerskapet kunnat lägga sig till med samma 
typ av keramik har den inte kunnat fungera på samma sätt som markör. Kanske 
har fajanser från Nederländerna, och sedermera ostindiskt porslin, kommit att 
spela denna roll, innan de också blev vanliga. Och så började det om. Åtminsto
ne i städerna. Som visats av Christina Rosén är den här variationen ett urbant fe
nomen. Allmogens inventarier var något annat (Rosén 2004:252ff).

BERÄTTELSEN

Byfogde Peder Hansen förvärvade ”Jacob Møllers gård” i kv. Liljans nordöstra 
hörn 1606. Änkan Marine Fecthil har uppenbarligen vägrat flytta förrän ”efter en 
mot henne anställd rättegång” två år senare. Kanske får vi föreställa oss att Ma
rine Fechtil, i vredesmod och bitter över att ha blivit vräkt från sitt hem, låtit kas
ta sin finaste keramik. Fram till sin död bodde hon i en ”lägenhet” i ”skorstens- 
bodarna” invid stadsmuren (Isberg 1897:82). Kanske ansåg hon sig ha blivit de
klasserad och gjorde därför, närmast rituellt, av med de föremål som tidigare 
använts för att uppvisa den sociala positionen? Hon visste att hon aldrig skulle 
kunna hålla gästabud i det nya, mindre hemmet. Eller var det precis tvärt om?
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Kanske ställde hon undan de finaste kärlen i källaren i förhoppning om att en dag 
återkomma? Varför de i så fall inte blev stulna när källaren revs förblir ett myste
rium.

Kanske kom hela familjen på mindre grön kvist, för vad betyder det egentligen 
att sonen Hans fick underhåll av magistraten och ett subventionerat boende av 
staden?

Det var på sätt och vis symptomatiskt att det var skulderna till kronan som 
försatte änkan Marine på obestånd. Familjens öde tycks innefatta berättelsen om 
det högre borgerskapets upp- och nedgång. Jacob Møllers karriär hade surfat på 
de privilegier som kungarna gav till städerna och köpmännen under första halvan 
av 1500-talet, då de behövde deras stöd. Från och med mitten av seklet under
ströks dock allt oftare att det var länsmannen som hade överuppsyn över städer
na. Länsmannen var kungens representant på plats och den som formellt tillsatte 
borgmästarna och mottog rådets trohetsed (Tomner 1977:48). Han var den stat
liga förvaltningen. Christian IV:s stadslag 1619 reducerade slutligen rådets infly
tande på skattläggningen och ökade ”regeringens” kontroll över staden (Tomner 
1977:53). Förhållandet mellan borgerskap, kungamakt och adel hade slutgiltigt 
förskjutits till de förstnämndas nackdel. Kronan behövde inte hålla sig lika väl 
med borgarna utan drev in Møllers skuld.

För Jacob Møllers efterlevande innebar tiden ett uppbrott i mer än en bemär
kelse. Den process vi kallar för ”den absoluta statens framväxt” innebar för dessa 
människor att invanda värderingar och handlingar tycktes lösas upp. Man var 
tvungen att försöka orientera sig i en ny värld där spelreglerna förändrats. Det 
finns ingen anledning att anta att det var lättare på den tiden än vad det är idag.



I DET VIRTUELLA RUMMET KAN VÅLDET LEVAS UT

UTAN ATT HOTA DEN SOCIALA ORDNINGEN



SOCIALA FRIZONER 
- EN NÖDVÄNDIGHET

IVAN BALIC

D
e flesta av oss lever i en välordnad, trygg och kontrollerad värld med tyd
liga sociala spelregler. Vi känner oss hemma i de områden vi bor i och 
oftast behöver vi inte oroa oss för vår säkerhet eller för att råka ut för 
människor som tränger sig på. Detta gäller de flesta områden i vårt sam
hälle men alla har vi erfarenheter från platser där detta inte är självklart. Platser 

där vi inte känner oss helt säkra och där de sociala normerna är annorlunda. 
Ändå lockar dessa platser och vi söker oss frivilligt hit. Många känner väl igen 
sig? Hur många har varit på Christiania i Köpenhamn eller på en svartkrog? I alla 
större städer finns områden som avviker från de gängse normerna, områden där 
beteenden och verksamheter, som normalt sett inte tolereras av samhället, kan 
fortgå. Under en tid bodde jag i korsningen Nobelvägen-Celsiusgatan i Malmö, 
med ett bussgarage, industriområde och Värnhems sjukhus som grannar. Efter 
krafttagen mot prostitutionen i området kring S:t Knuts torg, var det hit den flyt
tade och med den en uppsättning nya och annorlunda beteenden. Exempelvis 
kunde man här (och det är säkert fortfarande så) vid alla tider på dygnet bli er
bjuden ett ”nummer” av en prostituerad. Man var en potentiell kund bara genom 
att befinna sig i området. Likaså kunde man bli utskälld av förbipasserande för att 
vara ”en jävla torsk” när man parkerade bilen efter en dag på jobbet, av precis 
samma orsak. Här stals, helt oblygt, cyklar eller gjordes inbrott i bilar medan folk 
stod och tittade på. Vid de tillfällen då man kontaktade olika myndigheter angåen
de problem i området möttes man mest av ointresse, resignation eller rent av ac
cepterande. Men här fanns också en bra grannsämja och en sammanhållning för 
att värna om ”vår gård”. Många är de tillfällen då jag och någon av mina grannar
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sprungit ned på gården för att mota bort cykeltjuvar, knarkare, prostituerade och 
deras kunder. Det fanns en känsla att vi själva fick hålla ordning, i alla fall på vår 
gård, en sak som i de flesta andra områden skulle ha upplevts som hotfullt och 
främmande.

Liksom det finns platser där de sociala normerna är annorlunda, finns tillfäl
len eller situationer som gör att normer och regler urholkas eller förändras. Ett 
mycket dramatiskt exempel är upploppen under EU-toppmötet i Göteborg som
maren 2001. Den årliga rapporteringen om hur firandet av Lucia eller midsom
marafton har varit i olika delar av landet är ett utslag av sådana situationer. Ett 
annat exempel som de flesta av oss känner igen är uppfattningen att det är okej 
att stjäla handdukar när man bor på hotell, även om en av vårt samhälles grund
läggande normer är att vi inte får stjäla. Vad har allt detta med arkeologi att göra 
undrar nog många? Vart vill han komma? Svaret är social kontroll eller närmare 
bestämt behovet att kunna komma bort från den.

Utifrån undersökningen i kv. Liljan kan en bild av områdets utveckling och 
människors livsvillkor under olika tidsperioder diskuteras. Social kontroll utgör 
en grundkonstant i människors liv. Många studier har gjorts och många artiklar 
skrivits om social kontroll och hur den utövas. Denna text kommer dock att kon
centrera sig på behovet av en motpol. En plats, en händelse eller ett område där 
människor kan komma undan en reglerad vardag. Texten diskuterar också hur 
detta påverkar människorna, hur deras livsvillkor blir och hur de agerar.

Det finns exempel på platser, händelser och områden med försvagad kontroll 
och som därmed har ett friare, mindre reglerat spelfält. Det handlar om sociala fri
zoner, det vill säga områden som formas av individer eller grupper som normalt sett 
inte deltar i den formella utformningen av stadens sociala landskap. Det är platser 
där andra regler än de som finns i det etablerade samhället, kan utvecklas. I artikeln 
”(Stor) stadens libidinala ekonomi” menar idéhistorikern Michael Azar att detta är 
ett resultat av oförmågan att planera bort motsättningar och att detta föder nya 
motsatser. Det beror på att det alltid finns grupper som inte låter sig införlivas i det 
system som erbjuds, antingen för att resurserna är för knappa eller för att de till- 
fredställelser som utlovas inte motsvarar de önskemål som finns. Ofta återfinns 
dessa grupper i områden med en försvagad central kontroll. Platser som vi idag 
skulle kalla förslummade och som det etablerade samhället tolererar eftersom det 
inte anses vara värt att lägga ned några större resurser på. Så länge situationen inte 
påverkar det övriga samhället allt för mycket eller det saknas ekonomiska incita
ment kan sådana områden med andra sociala normer bestå (Azar 2004:203).
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Den amerikanske socialpsykologen Erving Goffman har i en rad böcker skildrat 
en tudelad värld uppdelad i främre och bakre regioner. I de bakre regionerna kan 
man släppa loss och sänka garden mot samhället och bete sig som man själv vill. 
Goffman menar att samhällets institutioner påtvingar individen en förväntad roll 
medan individen på alla sätt försöker att tillförsäkra sig en viss marginal av frihet 
genom att försöka hålla samhället på armländs avstånd. Dessa bakre regioner 
motsvarar till en viss del begreppet sociala frizoner medan det i den andra änden 
av skalan, enligt Goffman, finns den totala institutionen vars ambition är att om
sluta och kontrollera individen i alla aspekter. Exempel på totala institutioner är 
fängelser, mentalsjukhus, kloster och militärförläggningar (Asplund 1983:60f).

Flera händelser eller situationer innebär också att normer luckras upp eller för
svagas. Oftast är det den kollektiva kontrollen som försvagas eller förändras vil
ket leder till att individen inte känner samma ansvar för sina handlingar som un
der normala omständigheter. Med andra ord att man kommer undan med hand
lingar som man normalt sett skulle få ta konsekvenserna av. Fenomenet kan dyka 
upp under en begränsad tid i vissa situationer som till exempel under demonstra
tioner, men det kan också vara inbyggt i vissa återkommande institutionaliserade 
sammanhang såsom marknader, charterresor och midsommarfirandet. En viktig 
faktor i dessa situationer är anonymitet. Institutionaliseringen kan ses som ett 
sätt att kontrollera behov som normalt sett inte ryms inom det vardagliga genom 
att skapa platser och tillfällen där den sociala toleransen är större. På detta sätt 
erbjuds en arena som fungerar som en säkerhetsventil för samhället (Balic 2002b: 
24). Ett sådant behov, menar Azar, är utövandet av våld, ett fenomen som är pro
blematiskt i ett samhälle. Våldet måste uteslutas ur samhället eftersom det hotar 
dess existens. Samtidigt utgör det, genom ett våldsmonopol, grunden för upprätt
hållandet av ordningen (Azar 2004:214). Våldsmonopolet innefattar därför ock
så olika spektakel genom vilka invånarna får delta i ett legitimt våld. Det rör sig 
om väl valda scenarier och objekt mot vilka man får hysa ett legitimt hat och ka
nalisera uppdämda aggressioner. Detta kan ske genom noggrant utvalda polisiä
ra och militära ingripanden mot grupper som stör den allmänna ordningen, till 
exempel vissa demonstrationer. Hit hör också tjurfäktningar, officiella jakter, gla
diatorspel och olika former av spelhallar.

Den geografiska utgångspunkten för denna artikel är området runt kv. Liljan, 
det som idag kallas för Gamla Väster. Här kommer olika former av sociala frizo
ner att beskrivas utifrån både arkeologiska och historiska källor i ett långt tids
perspektiv, det vill säga från de första aktiviteterna på platsen till modern tid.
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S KÅ N EMARK N ADE N I MALMÖ
Lämningarna efter lerbottnar i kv. Liljan har tolkats som spår efter Skånemark- 
naden (Balic &c Måraid 2005). Marknader har under en stor del av vår historia 
utgjort viktiga mötesplatser av både ekonomisk och social karaktär. För många 
människor utgjorde de årets stora sociala händelse, kanske det enda tillfället då 
man kunde undfly vardagens slit. Det var ett tillfälle då de strikta sociala regler
na delvis upphörde att gälla och den enskilde individen, åtminstone under en kort 
tid, kunde sätta sina egna behov och nöjen i första rummet. Därför kan markna
der betraktas som en institutionaliserad frizon. De ekonomiska behoven av en 
neutral mötesplats där man kan träffas på lika villkor, tillfredställs genom speci
ella marknadslagar. Likaså tillfredställs de sociala behoven genom en speciell are
na där individerna kan få utlopp för handlingar som ligger utanför de vardagliga 
normerna.

Det finns ett nära samband mellan marknader och karnevaler. Många mark
nader var knutna till, och hölls i samband med populära helgdagar. Det engelska 
ordet för marknad "fair” kommer av latinets ”feria” som betyder kyrklig festdag. 
Av samma orsak kallas marknader ibland för mässor. Karnevalerna var ordnade 
frizoner där orättvisor och spänningar i samhället kunde levas ut. Detta skedde 
ofta genom satir och burleskt drivande med den rådande ordningen. En hantver
kare kunde utses till kung, en dåre till kardinal och man kunde till och med dri
va med kyrkan och gudstjänsterna (LeRoy Ladurie 1982:261ff). Under slutet av 
medeltiden urartade karnevalerna på många håll och blev en helt okontrollerad 
scen för sociala spänningar och konflikter (LeRoy Ladurie 1982:152ff). Det är i 
sin egenskap av social frizon som Skånemarknaden, kommer att studeras.

Skånemarknaden utgjordes av ett nätverk av marknader runt om i Skåne och 
Själland. Den var en av de största och mest betydelsefulla i Europa (Eriksson 
1980:9). Den huvudsakliga handelsvaran var sill. I de senmedeltida historiska 
källorna är Skånemarknaden flitigt omnämnd. Detta står i stark konstrast till det 
arkeologiska källmaterialet som främst består av lerbottnar. Under 1300-talet 
upplevde Skånemarknaden i Malmö ett uppsving som snart blev den domineran
de platsen för handeln med sill (Eriksson 1980:85f).

HÅRT ARBETE OCH SNABB FÖRTJÄNST

Under de veckor då sillen gick in i Öresund passade många, såväl bönder som bor
gare, på att dryga ut sina inkomster genom att i en eller annan form delta i verk
samheten. Förtjänsterna tycks ha varit mycket goda eftersom människor från
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många olika samhällsklasser lockades till kusten och marknaderna. Tillström
ningen var så stor att flera viktiga samhällsfunktioner drabbades, vilket föranledde 
flera lagar och förordningar för att stävja ”deserteringen” till det lockande fisket. 
Dessa riktade sig såväl mot tjänstefolk som mot stadens hantverkare som belädes 
med dryga böter om de övergav sina tjänster eller hantverk (Eriksson 1980:26). 
Till och med Köpenhamns borgmästare och råd åkte till Falsterbo för att på plats 
delta och övervaka sina intressen, vilket ledde till en reprimand från den danska 
kungen. En stor del av befolkningen förflyttade sig alltså under några veckor till 
ett par platser längs kusten för att där på ett eller annat sätt delta i den allmänna 
kommersen.

Stämningarna verkar påminna om 1800-talets guldrusher med ett stänk av 
samma hysteri och hopp om snabba förtjänster. Liksom i guldrusherna fick man 
dock slita hårt för sina förtjänster. Man arbetade sju dagar i veckan men också nat
tetid för att fånga så mycket som möjligt (Eriksson 1980:32). Ett sådant tempo 
måste ha slitit enormt och kanske hade man flera fiskelag på varje båt för att hålla 
igång verksamheten dygnet runt. Flera spår efter fiske fanns i kv. Liljan, bland an
nat en enkel träbroläggning och en mindre stenläggning. De utgjorde resterna efter 
en enkel redskapsbod. 1 anslutning till denna påträffades också spåren efter gistor, 
ställningar på vilka redskapen torkades (Balic & Mårald 2005). Även landningen 
av fångsten, sortering och packning måste ha varit mycket arbetsintensiv. Till det
ta kom återtransporten ut till fartyg och all renhållning (jfr Reisnert, ovan).

INTE BARA SILL

Runt hanteringen av sill fanns naturligtvis också flera olika ”serviceinrättningar” 
såsom krogar och prostituerade, så kallad ”sekundär ekonomisk aktivitet”. Krog
verksamheten var omfattande men också hårt kontrollerad och beskattad. År 
1494 omnämns inte mindre än 81 krogar i Falsterbo och 32 i Skanör under Skå- 
nemarknaden. Verksamheten tycks huvudsakligen ha skötts av kvinnor, så kalla
de ölkonor (Eriksson 1980:79f). I en av byggnaderna i kv. Liljan bestod keramik
materialet till över 90 % av serveringskärl (kannor och krus). Kanske har bygg
naden varit en krog (Brorsson 2005).

Prostitution är en verksamhet som sällan sätter spår i vare sig arkeologiskt el
ler historiskt material. Dock finns ett omnämnande om att 40 prostituerade år 
1267 inställde sig i Rostock för avresa till marknaderna i Skåne. Om de andra 
hansastäderna bidrog med liknande kontingenter lär tillgången ha varit minst 
sagt god under de höstveckor som Skånemarknaden pågick (Eriksson 1980:81). 
Detta är en bild som är väl känd från kontinenten där prostituerade samlades vid



marknader och andra festdagar (Rossiaud 1988:3ff). Med all säkerhet drogs ock
så andra, mindre önskvärda, kategorier som tjuvar och bondfångare till kommer
sen för att ta sin beskärda del av förtjänsterna. De är, liksom de prostituerade, i 
princip osynliga i de medeltida källorna men förekommer flitigt i senare tiders 
marknadsskildringar.

Skånemarknaden handlade inte bara om sill och internationell handel utan 
även om en omfattande bondmarknad (Ersgård 1988:87). Här träffades männis
kor från vitt skilda delar av det danska riket, från städerna längs södra delen av 
Östersjön och andra mera avlägsna platser. Den samlade mängden människor 
måste vida ha överstigit de flesta europeiska städers befolkning vid den här tiden 
och måste ha tett sig oändlig för de flesta. Med tanke på att flertalet människor 
levde i små bygemenskaper på landsbygden bör marknaden ha varit en märkvär
digt främmande och spännande plats. Aktiviteterna måste ha uppfattats som ka
otiska och tempot som hektiskt. En nyanländ besökare som vandrade genom om
rådet skulle ha sett mängder med marknadsstånd i vilka det såldes alla tänkbara 
saker, från vackra tyger till enkla husgeråd och mat. Bland stånden fanns också 
tillresta hantverkare som på provisoriska verkstadsplatser tillverkade saker till 
försäljning. Här fanns också en kreatursmarknad med mängder av djur och an
tagligen en god portion hästskojare. Ut mot stranden försiggick hela hanteringen 
av sill med fiskare, gälakonor, läggkonor, grumskarlar och köpmän. Ett väl syn
ligt och högljutt inslag var alla provisoriska krogar och med dem berusade dräng
ar och köpmän samt olika typer av nöjen och spel för att roa besökarna. I bak
grunden syntes ute på redden en skog av master och ett myller av småbåtar. Om 
besökaren var uppmärksam och lite världsvan kunde denne säkert också se mera 
ljusskygga företeelser som tjuvar, bondfångare och skökor mitt i vimlet. Vad be
tydde en sådan här företeelse för befolkningen i regionen, hur påverkade den de
ras liv och deras sätt att se på världen? För att bättre förstå dessa frågor kan man 
studera den rika floran av regler och förordningar som omgav Skånemarknaden. 
De skapades för att stävja oönskade beteenden och företeelser och speglar därför 
till en viss del hur folk betedde sig. En mera nyanserad och allomfattande bild kan 
sökas i senare tiders marknadsbeskrivningar. Många av förutsättningarna var de 
samma under medeltiden som under senare tider, framförallt genom den grund
läggande samhällsstrukturen med sin bas i bondesamhället och maktbas baserad 
på jordägande (Rosén 2004:25). Här kommer beskrivningar från senare tiders 
marknader främst användas som illustrationer för att skapa en levande bild av 
medeltida företeelser på Skånemarknaden.
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REGLER OCH STADGAR

Den känsla av frihet i kombination med den neutrala mötesplats, som marknaden 
utgjorde, frambringade en särskild uppsättning sociala normer vilka också i 
många fall konkretiserades i särskilda marknadslagar. Kring Skånemarknaden 
fanns regler och förordningar vilka i huvudsak kretsade kring fisket, uppköp, 
transporter, handel, kroghållning, hantverk och upprätthållande av ordning (Er
iksson 1980:42ff). De hade till huvudsakligt syfte att till se att aktiviteterna på 
marknader kunde beskattas på ett effektivt sätt och marknaden kunde fortgå så 
att vidare beskattning var möjlig. En intressant iakttagelse är att regler av socialt 
kontrollerande karaktär tycks saknas, något som kan peka på att marknaden ock
så ur detta perspektiv var en form av neutral plats där olika delar av samhället 
kunde mötas. Dock reglerade ”Modbogen” de juridiska förhållandena för männis
kor med olika bakgrund som konfronterades på markanden (Reisnert, ovan).

Ett centralt begrepp är marknadsfred. Genom marknadsfreden skapades för
utsättningar för en säker och väl fungerade marknad (Eriksson 1980:40ff). I reg
lerna för Skånemarknaden från 1400-talets senare del, fastställdes att även om 
fiendskap rådde mellan folk fick denna inte föras iland på marknaden. Inte heller 
kunde någon arresteras för begångna brott med undantag för dem som var döm
da på det lokala tinget eller blivit ertappade på bar gärning på marknadsplatsen. 
Dessa regler skapade en frizon till vilken i princip alla var välkomna men som 
också måste ha inneburit att många konflikter och spänningar mellan individer 
och grupper ställdes på sin spets. En stor del av reglerna kring Skånemarknaden 
kretsar kring fusk och stöld, speciellt i samband med hanteringen av sill. Straff
skalan är oftast den strängast tänkbara med dödsstraff för de flesta överträdelser. 
Detta tyder på omfattande problem inom just dessa områden vilket i sin tur ger 
en inblick i hur människor tänkt och handlat. På marknaden omsattes stora mäng
der varor och förtjänsterna var mycket goda, men arbetsinsatserna var omfattan
de. Dessa omständigheter lockade naturligtvis några att ta genvägar för att öka 
vinsterna eller minska arbetsinsatsen. Marknadens omfattning och mängden män
niskor måste ha frambringat en känsla av att man var anonym och inte behövde 
ta konsekvenserna av sitt handlande. Anonymiteten i folkhavet ingav några en fri
hetskänsla medan de flesta andra nog skrämdes av den. Man behövde känslan av 
tillhörighet, som man i normala fall fick genom bygemenskapen, även på markna
den. Kanske var behovet ännu större i denna främmande miljö. Därför sökte sig 
människor till bekanta miljöer och på så sätt skapades enklaver dit människor 
från samma landsända samlades under marknadssäsongen. Från Skånemarknaden
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finns flera exempel på hur fiskare från olika delar av Danmark slog upp sina pro
visoriska läger på samma bit strand och hur köpmän från de Nordtyska städerna 
samlades var för sig. Denna polarisering av grupper på ett begränsat och tätt be
folkat område ledde säkert också till en känsla av ”vi och de”. Med sig i bagaget 
hade många också pågående konflikter av både personlig och kollektiv karaktär. 
I kombination med en kommersiell konkurrensmiljö gav detta upphov till flera 
stora konflikter (jfr Horgby 1998:164). Exempelvis omtalas flera incidenter då 
danska och tyska fiskare drabbade samman om de bästa lägena på stranden. En 
sådan konflikt utvecklade sig 1463 till att omfatta, enligt en Liibsk fogde, 20 000 
danskar och tyskar som stod redo till strid (Eriksson 1980:34).

BRÅK OCH SLAGSMÅL

Bråk och uppgörelser mellan olika grupperingar på marknader var en vanlig före
teelse även under senare tider. Från marknader i Värmland finns flera exempel på 
hur hantverkare slogs mot bönder och drängar eller smeder från något närbeläget 
järnbruk, men också hur häradsbor slogs mot häradsbor och sockenbor mot sock
enbor (Ernvik 1978:132). I allmänhet utgör slagsmål och fylleri ett stående inslag 
i de flesta marknadsskildringar (Ohlsson 1970:62; Påhlman 1957:161). Slagsmål 
och fylleri bottnade i mångt och mycket i det enformiga och anonyma livet på 
gårdarna. Under marknaderna släpptes alla hämningar, ofta med hjälp av rus
drycker och tillsammans med kamrater drev man runt. Här kunde man få utlopp 
för behoven att visa upp sig och hävda sig gentemot andra (Ernvik 1978:132ff). 
Detta beteende tycks vara tidlöst och en provkarta kan fortfarande ses i anslut
ning till de flesta nöjesställen i Sverige under en lördagskväll. Slagsmålen fungera
de som en säkerhetsventil genom vilka man kunde få utlopp för sina frustrationer 
och på ett fysiskt sätt få avreagera sig. De tillhörde också en del i folknöjet på 
marknaderna. Kring dem samlades skaror av åskådare som med liv och lust be
traktade spektaklet. Av dessa skäl fanns en ganska tolerant inställning till slags
målen så länge vapen inte var inblandade (Ohlsson 1970:62f).

Den omfattande krogverksamheten i samband med Skånemarknaden är skäl 
nog att utgå ifrån att samma fenomen och beteende utgjorde ett stående inslag 
även under medeltiden. Naturligtvis var slagsmål och fylleri bara en del av folkli
vet på marknaden. För de flesta handlade marknaden om möten med andra män
niskor, nöjen och tillfällig frihet från vardagslivet. För att roa besökarna fanns i 
allmänhet karuseller, uppvisningar av starka män, dansande björnar och andra 
spektakel. För många var det också här man hade tillfälle till att träffa jämnåriga 
och för mötet mellan unga män och kvinnor var marknaden en viktig händelse. I
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dessa sammanhang spelade dansen en viktig roll. På många marknader var dan
serna stora tillställningar som pågick hela dagarna där glädjen och intensiteten 
ökade mot dagens slut (Påhlman 1957:160).

SUMMERING

Forskningen kring marknader har utgått från skrifthistoriska källmaterial. Detta 
har lett till problemställningar som kretsat kring faktorer som ekonomi, handel, 
varuutbyte och makt, även om sociala aspekter har lyfts fram, av främst socialan
tropologer (Ersgård 1988:11). Perspektiven blir då att bara de översta samhälls
skikten tillskrivs en aktiv och påverkande roll. Denna bild är inte felaktig på något 
sätt men heller inte helt fullständig. Som ovan diskuterats finns en viktig social di
mension i mötet mellan människor på en neutral arena. Det medeltida samhället 
utgjorde ett strikt hierarkiskt system där huvuddelen av människorna levde sina 
liv under starkt kontrollerade former. I ett sådant system är det viktigt med meka
nismer som tillåter att individen under korta tillfällen kan undslippa kontrollen 
för att på så sätt kunna minska frustrationen över att inte kunna påverka sitt liv. 
För många människor innebar marknaden en sådan mekanism och för att tillgo
dose bland annat dessa behov anpassades lagar och sociala normer för marknads- 
tillfället. På så sätt kom även samhällsklasser, som normalt sett inte hade en aktiv 
och påverkande roll, indirekt att påverka utformningen av marknaden och där
med också ekonomi, handel och varuutbyte. Trots sin okontrollerade karaktär 
har det i slutändan verkat för att bevara en rådande ordning.

Marknadernas roll som sociala frizoner är numera borta även om till exempel 
den ”syndiga” Kiviks marknad med sina porrtält fortfarande lever kvar i minnet 
hos många. Dagens marknader utgör istället städade familjetillställningar med ett 
standardiserat utbud marknadsgodis, stånd och karuseller (fig. 61). Som arvtagar
na till marknaderna ska kanske de nu så populära festivalerna ses. Vill man upp
leva något av känslan av hur det måste ha varit på Skånemarknaden i Malmö un
der medeltiden kan man bege sig till Malmöfestivalen och det myller av folkliv 
som finns här under en veckas tid i augusti. Säkert är dock dagens festival en myc
ket mera städad tillställning än vad den medeltida marknaden var.

FRIZONER PÅ GAMLA VÄSTER
Gamla Väster har under århundradena genomgått flera omvandlingar i socialt 
hänseende. Stadsdelen har tidvis betraktats som ett fint område med statustyngd
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[Figur 6i] Dagens marknader är städade familjetillställningar.
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arkitektur men också som en förslummad del av Malmö med fallfärdig bebyggel
se. Förändringarna har gått som vågor och just nu befinner sig området på väg 
upp mot en vågtopp. Den pittoreska miljön med sina gamla hus och småskaliga 
gatubild har lockat till sig mängder med kontor och hyreskostnaderna har skjutit 
i höjden. I denna miljö av nyrenoverade fasader finns fortfarande enstaka spår 
kvar av en inte så avlägsen tid. Ett exempel är det nu rivna ”Porrhuset” på Mäs
ter Johansgatan. Dess täckta fönster annonserade att här försiggick något i det 
fördolda (fig. 62). Frizonerna följer områdets förändringar, antar nya former, om
fattningar och anpassar sig till rådande omständigheter eftersom de är en speg
ling av samhället i stort. Ibland sätter de prägel på hela stadsdelar såsom Christi
ania i Köpenhamn, medan de vid andra tillfällen har en anonym och tillbakadra
gen karaktär, exempelvis som en undanskymd del av en bakgård.

Sociala frizoner i staden kan ha olika uttryck, omfång och varaktighet. Ofta 
lämnar de inte några bestående spår efter sig. Naturligtvis innebär detta att en 
studie av frizoner knappast kan bli heltäckande. De frizoner som kan spåras och 
studeras på Gamla Väster består av krogar, parker, ödetomter, bakgator, gränder 
och olika förrättningar knutna till prostitution. De utgjorde, och utgör till en viss 
del ännu idag, en konkret del av människornas vardag och bör därför beaktas för 
att kunna förstå deras förutsättningar och handlande genom historien. Idag är 
Gamla Väster mycket välordnat och reglerat med bara några få platser som kan 
kallas frizoner. Den småskaliga miljön och gatubilden utstrålar intimitet och en 
trevlig småstadsatmosfär, men rörelsemässigt är det en starkt reglerad miljö. Be
sökare, men även till stor del de som arbetar och bor här, är i princip hänvisade 
till gaturummet, eftersom alla gårdar numera är låsta. Gården har omvandlats 
från ett kollektivt rum till ett privat, endast avsett för dem som bor och verkar i 
fastigheten. Portkoder och lås stänger ute alla andra. De enda tillgängliga platser
na som fortfarande är något av bakvatten utanför de normala rörelsestråken är 
parkeringarna. Att de används för annat än att parkera bilar vittnar omfattande 
klotter och en stor mängd ölburkar om. Avsaknaden av platser för oreglerade mö
ten mellan människor på Gamla Väster föder en oroväckande tanke: var leker 
barnen i området idag? Var kan de hitta sina egna platser utanför vuxenvärldens 
reglering? Kanske i Kungsparken? Det är i alla fall en tröstande tanke men kan
ske är just detta en av orsakerna till att många barn tillbringar långa timmar med 
datorspel och ”chattar” på internet. Graden av slutenhet och rörelsedynamik har 
naturligtvis varierat genom tiderna (Mårald, ovan) men bakgårdarna har alltid 
utgjort en viktig del av människornas vardag. Så här berättade Ida Nilsson om sin 
uppväxt under mitten av 1800-talet i ett litet hus på Jacob Niisgatan: ”Grisar
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[Figur 62] "Porrhusets" täckta fönster visade att något försiggick i det fördolda.



bade de minsann haft i den här gården. Ja, det var både grisar, ankor och duvor. 
Ankorna travade här pä gården fram och tillbaka. Slakten skedde alltid inne på 
gårdarna. Till sådana här små hus hörde alltid en gårdejord långt utanför staden. 
Vi ägde jorden och dit fördes gödseln” (Larsson & Rosborn 1988:43).

GRÄNDER

Mellan det ordinarie gatunätet och bakgårdarna fanns bakgator och gränder. 
Dessa var ibland av tillfällig karaktär och skapades ur olika funktionella behov 
eller på grund av förändringar i fastighetsbilden. Eftersom de oftast låg mellan 
fastigheterna och därmed inte direkt tillhörde någon var de viktiga mötesplatser 
för människorna i området. Speciellt för de som redan levde en undanskymd till
varo, borta från de officiella rummen och den privata sfären på gårdarna. Ett ex
empel på en stor sådan grupp var tjänstefolket som under senare delen av medel
tiden förpassades bort från den privata delen av hushållet och därmed också bort 
från en del av den sociala gemenskapen. Istället sökte man sig till likasinnade som 
hade samma livsvillkor. Bakgatorna och gränderna blev deras mötesplatser efter
som de utgjorde ett okontrollerat socialt rum som kunde tas i anspråk. Strax sö
der om undersökningsområdet i kv. Liljan fanns det under delar av medeltiden 
troligen en sådan gränd. Den löpte tvärs igenom kvarteret och fungerade under 
vissa tider som viktig kompletterande infart till gårdarna.

Ett annat stadsfenomen som mycket ofta får karaktären av frizon är ödetom
ter. I hörnet av Västergatan och Gråbrödersgatan låg under medeltiden Dominika
nernas kapell. Efter reformationen skänktes det till staden för att tjäna som arse
nal och under slutet av 1500-talet revs det delvis (Rosborn 1984:21). I och med att 
verksamheten på tomten upphörde kunde platsen tas i anspråk för inofficiellt bruk. 
Det delvis nedrivna kapellet och tillhörande kyrkogård bildade en insynsskyddad 
oas dit samhällets normer inte riktigt nådde in. Att detta var allmänt förankrat hos 
folk i staden visas av att kyrkogården blev en avstjälpningsplats för allehanda av
fall under större delen av 1600-talet (Larsson & Rosborn 1988:24). Fram till 
1670-talet låg Skånes största konvent i nuvarande Kungsparken (Kling, ovan). 
Hela konventet, som efter reformationen tjänade som hospital, revs efter ett påbud 
från den svenska krigsmakten om att området skulle rensas från bebyggelse så att 
man fick fritt skottfält runt Malmöhus. Med undantag av ett par vindmöllor låg 
hela området öde under lång tid, även om man på kyrkogården fortsatte att begra
va fattiga människor fram till en bit in på 1800-talet. Ungefär vid denna tid börja
de man använda krossat ben som gödningsmedel och en benstamp uppfördes nere 
i hamnområdet. Hit kunde man lämna in ben och få en skälig betalning. Många
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fattiga tog tillfället i akt att gräva upp den forna kyrkogården för att tjäna lite 
pengar (Larsson & Rosborn 1988:40). Att denna verksamhet kunde fortgå pekar 
på att området låg utanför den normala kontrollen och var således ytterligare en 
plats där människor kunde agera under omständigheter som man själv bestäm
de.

PARKER OCH KROGAR

Under 1800-talet blir parker populära som rekreationsområden. I det kontrolle
rade borgliga samhället utgjorde de en fristad där man kunde träffas och umgås 
under informella former (Balic 2004:29). Längst ned i det sydvästra hörnet av 
Gamla Väster, där Grynbods- och Generalsgatan möts, anlades kring sekelskiftet 
1800 Rönneholmsgården med tillhörande ägor. Ganska snart öppnades den stora 
trädgården för Malmöborna och den blev ett populärt område för picknickar och 
promenader. I trädgårdens lummiga grönska fanns också mera undanskymda 
platser för alla typer av möten och umgänge, vilket Andreas Winquist beskiver i 
sina skildringar av 1800-talets Malmö ”Och sedan sa gamla gomor att aldrig i 
Malmö hade så många pigor blit med barn såm dän såmaren då di gick i Röne- 
bålm för att höra på näcktårgalssången ...” (Larsson 8c Rosborn 1988:38).

Krogar har i alla tider fungerat som gemensamma mötesplatser för människor. 
Här har man träffats och umgåtts med alkohol som socialt smörjmedel vilket 
också har inneburit att umgängesnormerna har anpassats till rusdryckernas på
verkan på människor. Med andra ord har ett berusat uppträdande, med allt vad 
det innebär, tolererats. Eftersom krogar huvudsakligen är en affärsverksamhet 
som tjänar pengar på människors sociala behov, anpassas de ofta till det klientel 
som regelbundet besöker dem. I vissa fall skulle man till och med kunna tala om 
ett symbiotiskt förhållande. Besökarna påverkar hur miljön ser ut och vilka inof
ficiella normer som ska gälla för umgänget på krogen medan ägaren tjänar peng
ar på att tillhandahålla en sådan miljö och lämpliga konsumtionsvaror. Många 
gånger gäller vitt skilda regler för olika typer av krogar. En viss uppsättning nor
mer är gångbara i till exempel en kvarterskrog medan helt andra gäller i en piano- 
bar. I grund och botten är det besökarnas behov som styr, vilket också medför att 
det finns inrättningar för hela den sociala skalan. På den södra delen av Gamla 
Väster, en bit in på nuvarande Tegelgårdsgatan låg under 1700- och 1800-talet en 
krog som kallades Himlariket. Med tanke på det ironiska namnet och den fattiga 
befolkning som bodde i området, kan man utgå ifrån att krogens normer inte var 
de samma som i det övriga strikt borgliga samhället under denna tid. Ett senare 
exempel på samma typ av krog i området är Restaurang Syd som hämtade en stor 
del av sitt klientel från de enkla billiga hotell som fanns i området (Janstad
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1982:65f). Det finns också exempel på krogverksamhet från en tid då Gamla Väs
ter var en högstatusmiljö. Under senmedeltiden utgjorde korsningen Västergatan 
- Gråbrödergatan ett nav i Malmös kommersiella topografi. Här trängdes flera 
ståtliga tegelbyggnader som utstrålade makt och rikedom, bland annat Knutgil
lets exklusiva hus. Gillen var sammanslutningar för stadens köpmän för att tillva
rata deras intressen. Det var också en mötesplats för köpmännen (Holmberg 
1969:66), där de kunde träffas och spegla sig i varandras framgångar och på så 
sätt bekräfta sin status. Knutsgillet var en stängd mötesplats, endast för gilles
medlemmar, ett fenomen som tycks vara mycket långlivat och vanligt i högstatus
miljöer.

PROSTITUTION

Prostitution är en verksamhet som det etablerade samhället oftast betraktat som 
omoraliskt och utanför de officiella normerna. Trots detta har den varit en så in
tegrerad del av samhället att den under flera perioder varit institutionaliserad och 
välorganiserad. Det är främst under dessa förhållanden som prostitutionen går att 
spåra i historiska och arkeologiska källmaterial. Ett ofta framhävt exempel är de 
medeltida offentliga badstugorna som regelbundet figurerar i handlingar rörandes 
köp, arv och gåvor (jfr Rosborn 1984:42). De dyker upp i Europa på 1100-talet, 
men tycks under denna tid vara omgärdade med strikta regler rörande könsupp- 
delning. Hans Peter Duerr nämner i sin bok ”Nakenhet och Skam” flera medelti
da exempel från Europa med en sträng könsuppdelning och de hårda straff som 
var förenade med överträdelser. Duerr menar att man måste skilja på ärbara bad
stugor och badbordeller och att skillnaden dem mellan är ungefär som mellan en 
modern simhall och ett ”erotiskt” massageinstitut (Duerr 1994:53). I de konti
nentala delarna av Europa började de strikta moraliska värderingarna kring sex
ualitet sakta lösas upp under senmedeltiden. Runt mitten på 1400-talet kunde 
tecken på en ny anda ses på flera håll, och under en period av ett par decennier 
samverkade ekonomiska, sociala och andliga förutsättningar till att en moralkod, 
starkt påverkad av naturalism, blomstrade. (Rossiaud 1988:162). Under denna tid 
var bordellerna och badhusen goda affärsverksamheter för sina ägare som ofta 
var stadens myndigheter eller någon prominent person. Själva driften av inrätt
ningarna var oftast överlåten till en tredje person (Rossiaud 1988:6). Det natura
listiska inslaget i moralen fick sitt slut i samband reformationen och de följande 
motreformationerna vilket förde med sig att badbordellerna stängdes och snart 
därefter även de andra badstugorna. Det var inte bara genom prostitutionen som 
badstugorna haft en social roll. Även de ”ärbara” badstugorna bör ha haft en vik
tig funktion som social frizon, främst för kvinnor. De måste ha utgjort några av
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de få fysiska platserna där kvinnor tillfälligt kunde komma bort från den manli
ga världen och den traditionella kontroll den utövade. I kv. Liljan fanns en bad
stuga som har satt sitt avtryck i det historiska materialet under namnet ”Herr Ax
els bastwe” eller ”Den westre badtstwe”. Den låg någonstans söder om undersök
ningsområdet i kvarterets västra delar och omnämns under slutet av 1400-talet 
och början av 1500-talet. Naturligtvis inställer sig genast frågan: ”ärbar” badstuga 
eller badbordell? Frågan kan inte utifrån det tillgängliga materialet besvaras men 
om man får tro på samtida exempel från Frankrike fanns det under början av 
1500-talet bara ett fåtal badinrättningar som stadens offentligt prostituerade inte 
hade tillträde till (Duerr 1994:52f). Det är dock i allra högsta grad tvivelaktigt 
om dessa exempel från Frankrike speglar förhållandena i Malmö under samma 
period. Vad som dock går att konstatera är att badstugan ingick i den stora gård 
som omfattade större delen av kv. Liljan under 1400- och 1500-talet. Troligtvis 
drevs den inte av gårdens ägare utan snarare hyrdes den ut till en tredje person 
som stod för driften.

Ett annat exempel som kanske ska kopplas ihop med prostitution i området är 
tilläggsnamnet ”3 meretrice” som dyker upp på 1580-talet i samband med stads
porten norr om nuvarande Gråbrödergatan. Tilläggsnamnet har tolkats som 
”(uppkallat) efter (en) sköka” (Rosborn 1984:38) men hur detta ska ses i ett stör
re sammanhang är oklart.

UNGDOMSGÄNG

Vissa frizoner behöver inte ta sig fysiska uttryck utan kan bestå av en enskild 
grupp människor som tillämpar sina egna regler och normer. Dessa tenderar ofta 
till att påverka även dem som för tillfället befinner sig på samma plats utan att på 
något sätt tillhöra gruppen. Ett exempel som vi alla känner igen är ungdomar som 
samlas på en allmän plats för att umgås på sina egna villkor. För en utomstående 
ter sig atmosfären i allmänhet som stökig, skränig och kanske lite hotfull (fig. 63). 
Vad som har skett är att ungdomarna tillfälligt har tagit en plats i anspråk och på 
så sätt skapat ett nytt rum där deras egna värderingar och normer gäller. Ofta blir 
denna erövring inte särskilt långvarig utan rummet återförs till sin ordinarie plats 
i samhället, vanligtvis genom att ungdomarna helt enkelt körs bort. Just fenome
net med ungdomsgäng tycks vara mycket gammalt i vårt samhälle. Det urbana 
samhället under senmedeltid och renässansen var ålderssegregerat och Rossiaud 
lyfter fram lärlingssystemet som en viktig del i detta. Flan menar att systemet inte 
ledde ungdomarna in i vuxenvärlden utan tvärtom höll tillbaka dem, i alla fall 
temporärt. Vidare pekar han på familjeförhållandena under denna tid och det 
kollektiva stadslivet som andra faktorer som uppmuntrade ungdomar att söka sig
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[Figur 63] En frizon, om än just för stunden kanske inte så ungdomlig och skränig.
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till jämlika och leta efter förebilder utanför hemmet. I de flesta franska städer do
minerade en manlighetsnorm som uppmuntrade pojkar att bilda aggressiva gäng 
som störde ordningen. (Rossiaud 1988:19f).

Intressanta paralleller kan ses i Lars Edgrens studie av lärlingar i Malmö under 
1800-talets första hälft. Även han menar att lärlingssystemet ofta ledde till att 
övergången till vuxenlivet fördröjdes och att lärlingarna under en lång tid befann 
sig i en utsatt position inom hantverksmästarens hushåll, men utanför själva famil
jekretsen. Ett vanligt förekommande klagomål var att lärlingarna knappt fick lära 
sig sitt yrke, vilket till stor del berodde på att de betraktades som billig arbetskraft 
för mästarna. Ofta förekom också en stor portion våld vilket ansågs som ett ved
ertaget sätt att handskas med underlydande. Under dessa svåra förhållanden är det 
inte konstigt att lärlingarna sökte sig till andra jämngamla som levde under sam
ma förhållanden. Trots den svåra situation som många av dem befann sig i ingick 
de ändå i en viktig del av samhället och om de stod ut med de hårda läroåren kun
de de bli upptagna som gesäller. Detta, tillsammans med faktumet att majoriteten 
av lärlingarna var födda i staden, ingav dem en specifik gruppkänsla och med den 
utvecklades en utpräglad ungdomskultur (Edgren 1986:124ff).

Att försöka förstå den kultur som lärlingarna skapade på Malmös gator är 
mycket svårt, eftersom den i princip bara satte sina spår i olika rättsprotokoll. 
Denna typ av källa har stora brister då den bara uttrycker överhetens syn på för
hållanden, utan något egentligt intresse för bakomliggande faktorer. Vad som 
dock kan anas är att det fanns motstånd mot att inordna sig i rådande normer. I 
kulturen fanns också en känsla av stolthet och heder som ofta tog sig uttryck i 
våldsamma motsättningar gentemot andra grupper som betjänter, skolgossar och 
militärer. Konflikterna tjänade också till att stärka gruppens identitet och särprä
gel. Hur deras inre normer och förställningar såg ut vet vi i stort sett ingenting om 
men säkert hade de egna regler och sanktioner mot dem som ansågs bryta mot 
dessa (Edgren 1986:132ff). Samhällets reaktion på denna ungdomskultur var att 
införa ytterligare förordningar och förbud speciellt riktade mot ungdomar. Bland 
annat infördes utegångsförbud för drängar, lärlingar och gossar kvälls- och nat
tetid, en åtgärd som man fortfarande tar till på många håll runt om i Europa. 
Sammanfattningsvis kan sägas att det på Malmös gator under 1800-talet fanns 
en självständig och livlig ungdomskultur som vid flera tillfällen beredde myndig
heterna mycket bekymmer och att denna kultur för lärlingarna innebar en mot
vikt till deras utsatta position i de kvasifamiljärt organiserade hantverkshushål
len. Det finns all anledning att tro liknade ungdomskulturer även har funnits un
der andra tidsperioder och att de utgjort ett återkommande inslag i gatubilden i 
Malmö och på Gamla Väster.

270



FRIZONER IDAG

Behovet av frizoner är dock inte på något sätt borta och idag har de flesta av oss 
tillgång till ett, än så länge, fritt socialt rum av en magnitud som för några decen
nier var helt otänkbar, nämligen Internet med alla dess för- och nackdelar.

Spela och chatta på Internet är barnens frizon utanför vuxenvärldens regler 
och kanske är det just detta som skrämmer oss vuxna, att vi inte riktigt har koll 
på vad de sysslar med. Då kan det vara nyttigt att påminna sig om sin egen barn
dom och all den tid som man lade ner på saker som ens föräldrar absolut inte 
skulle tycka om, såsom att elda, eller som vi sa ”båla”, i Trollsjöparken.
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EN UNDERSÖKNING BLIR ALDRIG BÄTTRE

ÄN ARKEOLOGERNA SOM GENOMFÖR DEN



LILJAN:
ERFARENHETER OCH REFLEKTIONER

STEFAN LARSSON, ANDERS REISNERT 
& JOAKIM THOMASSON

B
oken om Liljan närmar sig sitt slut. Men boken är inte slutet på under
sökningen. Den ska inte ens vara början till slutet. Det finns en mångfald 
frågor kvar att belysa, att studera vidare, att utveckla och förmedla. Det 
återstår många berättelser att skriva och berätta med utgångspunkt i kv. 
Liljan och andra undersökningar i Malmö.

En undersökning som den i kv. Liljan är ju i sig ett omfattande forskningspro
jekt som engagerat långt fler personer och pengar än de flesta universitetsbasera- 
de projekten. Undersökningar kan alltid genomföras på ett annat sätt, eller med 
den engelska arkeologlegenden Mortimer Wheelers ord: det finns inget rätt sätt 
att genomföra en arkeologisk undersökning, men däremot många dåliga. Nu är 
det inte lätt att sia om framtida behov, men vi har varit så konsekventa man kan 
vara i dag. Vi skapade och ordnade källmaterialet med förhoppningen att det ska 
vara fortsatt användbart för fler studier och nya berättelser. Vi hoppas att det sätt 
som vi genomförde arbetet medverkat till en vitalisering av framtida arkeologi i 
såväl Malmö stad som andra städer.

Man brukar säga att ett rockband aldrig är bättre än sin trummis. Det samma 
kan sägas om en arkeologisk undersökning: den blir inte bättre än de som genom
för den. Kvarteret Liljan har haft förmånen att undersökas av duktiga, entusias
tiska och energiska arkeologer. Fältarbetet gick som en dans. Detta var också en 
förutsättning för att klara av vårt andra uppdrag: att på kort tid avrapportera och 
förmedla undersökningsresultaten.
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Förmedling av vad vi haller på med och vad vi kommer fram till är en självklarhet 
om inte arkeologin ska vara meningslös. Förmedlingen kan naturligtvis göras på 
flera sätt. Den här boken är bara ett.

En arkeologisk undersökning är en oöverträffad möjlighet att träda i en eller 
annan förbindelse med det förflutna. Sammanlagt flera tusen Malmöbor och tu
rister besökte de dagliga visningarna. Det kan vara värt att understryka att i da
gens tider av fantastisk kommunikations- och informationsteknik är det få saker 
som överträffar mötet mellan människor och mellan människor och ting. Mötet 
är ett fantastiskt sätt att utbyta kunskaper. Det är i synnerhet skolbarnen som 
ställer de verkligt intressant frågorna:

- Behövde man borsta tänderna på medeltiden?

VAR ÄR FYNDEN?
Den uppmärksamme läsaren har kanske frågat sig var fynden tog vägen. Vackra 
bilder på vackra föremål brukar ju smycka arkeologiböcker. Lite kärvt kan man 
säga att det inte påträffades något vackert att visa upp. Detta grundas nu inte i 
några överdrivna estetiska krav eller i en blaserad syn på fynd. Bevaringsförhållan- 
dena var i stort sett bedrövliga för de flesta material. Tyg, trä och läder hade, med 
vissa undantag, försvunnit, metallen var kraftigt korroderad. Detta gällde även 
ädlare metaller som de silverlegeringar som fanns i äldre mynt.

Oroande är att om vi jämför dessa med sådana som grävdes fram för tjugo år 
sedan får vi dessvärre konstatera att fynden inte alls mår bra. De ligger under våra 
fötter och förstörs.

Markförhållandena har förändrats drastiskt i modern tid. Förr använde man i 
stor utsträckning samma jord (och avfall) som fanns på tomten när man byggde 
nytt. Eftersom man grävde för hand gjordes inte gropar och källare större än nöd
vändigt. Den moderna staden genomkorsas av stora kulverterade ledningar, fjärr
värme och myriader av kablar. Schakten dränerar kulturlagren. Lägg därtill alla 
källare, temperaturhöjningar, miljöföroreningar och till och med vintrarnas väg
salt och vi verkar ha fått en ”hydroelektrokemisk häxblandning” som satt sprutt 
på nedbrytningsprocesserna.

Nedbrytning av organiskt material är en naturlig process och staden ska fort
sätta leva. Men ju mindre som finns bevarat desto mindre kan vi säga. Vi står idag 
en smula handfallna inför detta problem, vilket inte bör hindra oss från att försö
ka finna lösningar (Larsson 2002).
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KUNSKAPSUPPBYGGNAD
I boken har vi försökt att, mycket översiktligt, visa hur vår förståelse av den medel
tida staden både som monument och socialt landskap kan detaljeras. Det har efter
lysts motbilder eller uttryck för motmakt i reaktion mot överhetens konstruktion av 
de sociala eller kosmologiska rummen (Andrén 1998; Christophersen 2000). Såda
na motbilder får sannolikt sökas i de enskilda hushållen, i de korta tidsavsnitt som 
utgjort vardagslivets scen för de flesta stadsinvånare under mycket av stadens histo
ria. Det skall villigt erkännas att föresatserna om att ”befolka” staden inte uppfyllts. 
Däremot har några av stadens rum gjorts tydligare. Förhoppningsvis kan ansatser
na visa möjligheterna i att även inom arkeologin försöka förstå och presentera sta
den som det levda och omtvistade landskapet, ett landskap i vilket det investerats 
ekonomisk och politisk styrka och kulturellt kapital. Ambitionen att söka finna 
handlings- och betydelselandskapet innebär samtidigt att undersöka hur de gjorda, 
rumsliga, investeringarna utmanats och ifrågasatts. Staden kan förstås som miljöer 
av handling, föreställningsvärld, erfarenheter och engagemang (Bender 1993:248).

Stadslandskapets betydelse förändras genom tiden, exempelvis genom föränd
ringar i maktbalansen mellan kyrkan, kungamakten, borgerskapet och frälset. Be
tydelserna skiftar med användningsområden och vilka grupper som använder det. 
I boken har främst situationen under medeltiden kortfattat diskuterats, men en ar
keologisk analys av staden har ingen hitre tidsgräns. Detta är särskilt påtagligt 
inom uppdragsarkeologin, där undersökningarna föranleds av omskapning av 
stadsrummet. Variationer i exploateringstrycket i staden är ytterst tydliga uttryck 
för den skiftande balansen mellan politisk och ekonomisk makt som råder idag.

För att kunna komma vidare i vår förståelse av städerna och deras invånare är 
det väsentligt att påskynda arbetet med att ställa samman och tillgängliggöra hit
tills genomförda undersökningar. Det torde vara tillsynsmyndigheternas ansvar 
att se till att det skapas förutsättningar för detta.

SAMVERKAN
Undersökningen i kv. Liljan har genomförts som ett samverkansprojekt mellan 
UV Syd och Malmö Kulturmiljö. Detta var Länsstyrelsens beslut och grundades i 
en sammanvägning av de undersökningsplaner som hade upprättats vid respekti
ve institution. Det får konstateras att det var ett bra beslut. Trots olika företags
kultur har samarbetet fungerat väl. En del mer eller mindre komiska situationer 
har förvisso uppstått under vägs. Men som i all form av samvaro och kulturmö
ten löser tydlighet i kommunikationen det mesta.
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Samverkan kring vissa arkeologiska undersökningar ökar erfarenhets- och kun
skapsutbytet. Utöver att detta innebär en högre kvalitet på undersökningen inne
bär det även en form av kostnadseffektivitet, vilket ständigt tycks efterfrågas. Det 
bör dock framhållas att dessa fördelar skapas under förutsättning att samverkan 
medges och planeras redan från första början.

FRAMTIDEN
Undersökningen i kv. Liljan har inte bara ökat vetskapen kring stadens äldre his
toria, förändringen från marknadsområde till stad, eller för den delen människors 
levnadsförhållanden och deras relationer och kontaktnät med andra utanför Mal
mö. Resultaten utgör även viktiga utgångspunkter för att precisera och ställa nya 
frågor inför framtida projekt och bearbetningen av äldre undersökningar.

Malmö är en av de få nordiska städerna med ett välbevarat skriftligt källma
terial från äldre tid. Detta material är systematiserat på Malmö Stadsarkiv och är 
med få undantag också publicerat. I ”Malmö Stads historia”, del 1 och 2, har ex
empelvis historikern Lennart Tomner bearbetat stora delar av detta källmaterial. 
Men det skriftliga materialet är skrivet utifrån sammanhang som inte alltid fram
går. Texterna belyser aspekter av historien, och är skrivna utifrån sammanhang, 
som var givna och underförstådda i sin samtid. Arkeologin ger en fördjupad kun
skap kring vardagens historia, som öppnar upp för förståelse och insyn i samti
dens givna förhållanden, den materiella kulturen och förhållandet mellan land 
och stad. De skriftliga källorna kan med andra ord läsas med nya glasögon när 
väl arkeologin tillfört ny kunskap. I Malmö finns även unika möjligheter att kny
ta bevarade byggnader till lämningar och kulturlager under mark. Kombinatio
nen av ett rikt arkeologiskt material, kontinuerliga undersökningar och ett omfat
tande och välordnat äldre skriftligt material medverkar till att göra Malmö till ett 
viktigt forskningsobjekt av internationellt värde.

Arbetet med stadens historia tar sin utgångspunkt i ”Vetenskapligt program 
för Malmö Kulturmiljö". De övergripande målsättningarna berör väsentliga be
grepp inom den arkeologiska forskningen generellt. En av dessa är att studera Mal
mö som en del av ett kringliggande landskap, i vilket staden och byarna var ömse
sidigt beroende av varandra. Malmö medverkade också i andra former av ”land
skap”. Som stad är den knuten till ett internationellt nätverk med andra urbana 
centra. Ett annat område att undersöka är tid och förändring. Man kan ifrågasät
ta vedertagna periodindelningar som medeltid och tidig modern tid. De kulturhis
toriska förändringarna står inte i proportion till den vedertagna terminologin. En

276



viktig målsättning är vidare att försöka att nå fram till hur sociala grupper, genus och 
individer formades i staden. Studier av föremålsfynden är naturligtvis viktiga för kun
skapen kring såväl den materiella kulturens roll för förhållandena mellan människor 
som produktionen och dess organisation. Kvalitativ och detaljerad arkeologisk och 
byggnadsarkeologisk dokumentation medverkar till fördjupade kunskaper kring hus
hållens materiella och sociala förhållanden. Inte minst viktigt är det att belysa de tidi
gare nästan helt okända villkoren för de lägre sociala skikten under äldre tid.

Det material som står till buds för att undersöka och belysa dessa kunskaps
områden är varierande. Under de stora förändringar och nybyggnationer som 
gjordes under 1960- och 1970-talet schaktades stora delar av lämningarna bort. 
I några fall gjordes även omfattande undersökningar. Detta har fått till följd att 
en stor andel av ytorna antingen har förstörts eller redan har undersökts. Men vis
sa områden ligger kvar och kan tjäna som referenspunkter för framtiden. I prin
cip är det två större sammanhängande enheter, Stortorget med Helgeandsklos- 
trets anläggningar, Rostockerköpmännens stora gård och bostadskvarter, samt 
Kungsparken med byggnadslämningarna efter Franciskanerkonventet från 1480- 
talet. Vi har begränsad kännedom om hur gatunät och stadsbebyggelsen sett ut i 
detta område och vilka som levde här. Här finns dock möjligheter till något så 
ovanligt som att få en helhetsbild av ett kvarter i en medeltida stad. Lämningarna 
mår dock bäst av att lämnas så orörda som möjligt inför framtiden.

Utöver detta finns tomter med spår och lämningar bevarade runt om i staden, 
framförallt på gamla Väster. Dessutom är delar av det medeltida gatunätet, Strand
muren och mindre ytor längs kanalerna bevarade. I staden finns också ett unikt 
bestånd av äldre kvarstående byggnader. I framtiden är det viktigt att slå vakt om 
de arkeologiska lämningar som överlevt till våra dagar.

Dagligen görs schaktningar i det äldre stadsområdet. Det är nödvändiga repara
tioner eller nedläggningar av nya rör och ledningar som har att göra med att staden 
är ett levande rum. Dessa arbeten inte bara underlättar för invånarna att vistas i Mal
mö, det ger oss också möjligheter att belysa hur staden en gång har använts. De mes
tadels små pusselbitarna av arkeologi är viktiga beståndsdelar i en långsiktig kun
skapsuppbyggnad. Förutom sådan dokumentation verkar Malmö Kulturmiljö för att 
sammanställa och utvärdera resultaten utifrån tre temaområden. Ett första rör stads- 
områdets grundtopografi. I nuvarande situation behöver vi veta mer om hur förhål
landena såg ut när marknadsaktiviteterna inleddes. Det andra temaområdet omfattar 
det äldre gatunätets sträckningar, samt när och vilka beläggningar som användes. 
Gatornas fysiska utformning kan även bidra till förståelse om stadens sociala topo
grafi. Det tredje temaområdet omfattar de ytor som frilädes när vall och vallgrav flyt
tades söderut under senmedeltid och tidig modern tid, och förstadsbebyggelsen på 
”värnarna”. Det finns begränsad kunskap om hur dessa nya områden användes.
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