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Bengt Jacobsson har under sin yrkesverksamma tid handgripligen grävt 
fram viktiga delar av Trelleborgs historia. Det kan vara svårt att peka ut 
någon enskild undersökning som viktigast, då varje utgrävning i sig ger 
nya kunskaper och fynd. Dock vill jag ändå framhålla undersökningarna 
i kvarteret Gröningen som något speciellt. Det var utgrävningar som gav 
ett sensationellt fynd, en vikingatida ringborg, en trelleborg i Trelleborg. 
Inte bara gav detta en rimlig förklaring till stadens namn, det gav också 
en tydlig indikation på att Trelleborg var en viktig ort redan på vikinga
tiden.

Jag har själv haft förmånen att träffa Bengt Jacobsson vid ett antal 
tillfällen, oftast i samband med föredrag kring trelleborgen. Själv var jag 
en av initiativtagarna till bildandet av Föreningen trelleborgen i Trelle
borg, en förening som kämpade för att den vikingatida ringborgen skulle 
rekonstrueras på ursprungsplatsen i centrala delarna av Trelleborg. En 
kamp som gav utdelning i att trelleborgen blev rekonstruerad och infor
mation om vikingatiden började spridas i Trelleborg med omnejd.

Bengt Jacobsson är en aldrig sinande källa till kunskap om Trelle
borgs historia. Det är tack vara honom och de undersökningar han har 
ansvarat för under åren som Trelleborgs historia kommit fram. Texterna 
i denna bok bekräftar detta samt tecknar en bild av en engagerad och 
kunnig person.

En människa utan historia är som ett träd utan rötter. Bengt Jacobs
son har sannerligen hjälpt till med att ge Trelleborg sina rötter.

ULF BINGSGÅRD 
Kommunstyrelsens ordförande 
Trelleborgs Kommun
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EN ARKEOLOG



I TRELLEBORG.

av STEFAN LARSSON



Trelleborg firar 750-årsjubileum som stad. I en skriftväxling mellan 
kung Kristoffer och ärkebiskop Jakob Erlandsen år 1257 omnämns trel- 
leborgarna som ”civium”, borgare. Borgare bor i städer, alltså betrak
tades Trelleborg som en stad. Av mängden fornlämningar i trakten att 
döma har emellertid människor bott och verkat här vid Östersjöns kant 
redan långt innan staden blev till. På kommunens prisbelönta hemsida 
presenteras Trelleborg som ”Porten till Europa”. Man kan också vända 
på det och konstatera att för dem som kommer från kontinenten utgör 
Trelleborg lika mycket ”Porten till Sverige”.

Nu behöver inte resenären hasta uppåt landet; Trelleborg är nämligen 
väl värt ett besök. Stadens huvudstråk Västergatan-Algatan, leder i öst
västlig riktning genom centrum. Dess betydelse under äldre tider fram
går redan av namnet. Algatan är en förkortning av ”adelgatan”, det vill 
säga den förnämsta. Detta namn återfinns i flera danska medeltidsstäder 
som benämning av huvudgatan.

Tängs Algatan finns några äldre gatuhus bevarade. Annars präglas 
gaturummet av flervåningshus av varierande ålder, med en tonvikt på 
efterkrigstidens folkhemsfunkis. I de flesta finns det butiker. Trelleborg 
är och har alltid varit en handelsplats.

Öster om den medeltida stadskärnan finns trivsamma esplanader och 
en varierad bebyggelse. Staden hyser också ett stort antal konditorier. 
För att understryka det sydliga läget ställer kommunen varje år ut ett 
antal palmer. Soliga dagar befinner man sig onekligen på den skånska 
Rivieran.

Trelleborg är alltså en gammal stad. I gamla städer bedrivs det ar
keologi. I och omkring Trelleborg har det gjorts arkeologiska undersök
ningar sporadiskt sedan början av förra seklet och mera systematiskt 
sedan 1970-talet. Ett stort antal av dessa - nästan allihop - har på ett 
eller annat sätt genomförts av samma person: Bengt Jacobsson.

Lagom till Bengts 62-årsdag (och Trelleborgs 750-årsdag) vill vi, hans 
vänner och kolleger, förära honom en vänskrift och på så sätt visa vår 
uppskattning av både hans gärning och honom själv. Förhoppningsvis är 
skriften även till glädje för invånarna i Trelleborg - med omnejd.

Bengt ”firar” också 35 år på Riksantikvarieämbetets avdelning för ar
keologiska undersökningar, UV Syd. Vi talar alltså om en arkeolog med 
pondus. När jag själv för något år sedan började på kontoret i Lund fick
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jag mitt första uppdrag efter knappt fyra timmars anställning. Det gällde 
Trelleborg... ”Jacobssonland”. Det var med en viss bävan jag tog mig 
an detta. Bengt, som är ett levande undersöknings- och stadshistoriskt 
register, var emellertid mycket hjälpsam men lade sig till med vanan att 
tilltala mig med epitetet ”grabben”. Det gör han fortfarande, trots att 
jag med råge passerat 40.

Detta första uppdrag ledde så småningom till att jag 2003 hade pri
vilegiet att tillsammans med ett antal tålmodiga kolleger från UV Syd 
- inklusive Bengt själv för säkerhets skull - få genomföra en arkeologisk 
undersökning i Trelleborg, i kvarteret Herkules 8, invid rådhuset.

Det var en fantastisk upplevelse att få nöjet att genomföra en under
sökning i Trelleborg - och det i sällskap med Mäster Jacobsson själv. 
Invånarna i Trelleborg är väldigt intresserade av stadens historia och ar
keologi och är därmed både positiva och entusiastiska vid schaktkanten. 
Dagligen fick vi intresserade och kluriga frågor. Bengts mångåriga verk
samhet i - och omkring - staden har säkerligen bättrat på detta intresse. 
Den här vänskriften är ett litet försök att återgälda något av den värme, 
nyfikenheten och uppmuntran som vi arkeologer mötte i Trelleborg.

I den här boken gör vi spridda nedslag i Trelleborgstraktens historia 
och förhistoria. Det är en resa som börjar här och nu och som landar i 
stenåldern. Det är samtidigt nedslag i Bengt Jacobssons mångåriga och 
mångsidiga arkeologiska gärning. Hans erfarenhet torde ha få motsva
righeter vare sig inom eller utom landet.

Bokens två första texter, skrivna av Anders Löfgren respektive Mar
tin Hansson och Håkan Thorén, tecknar bilden av arkeologen, vännen 
och läromästaren Bengt Jacobsson. Sedan vänder vi perspektivet för ett 
ögonblick och tar vi en titt på den medeltida staden och betydelsen av 
bebyggelsens utformning för invånarnas bild av sig själva som stadsbor. 
Annika Jeppsson tar oss sedan med på en rundvisning ”hemma hos” 
några medeltida Trelleborgare. En våldsam brand verkar ha överraskat 
de boende i kvarteret Katten, vilka fick lämna sina ägodelar och fly hals 
över huvud. I motsats till vad man kan tro är sådana här ögonblicksbilder 
mycket ovanliga inom arkeologin, varför Bengts fynd får räknas som en 
unik möjlighet att titta in ett medeltida vardagsrum. Mats Riddersporre 
presenterar sedan med hjälp av lite detektivarbete och äldre kartor spåren 
efter det medeltida landskapets försvunna byar längs med E6:an.
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En skylt från dagens kvarteret Katten.

Under den senare delen av järnåldern och vikingatiden låg det en by 
vid Västervång, i dagens Trelleborgs norra del. Invånarnas relation till 
både den handelsplats som fanns nere vid kusten och till trelleborgen är 
föremålet för Anne Carlies funderingar. Att det inte fanns några så kall- 
lade grophus tyder på att byn var speciell. Grophus fanns det däremot 
på handelsplatsen vid kusten. Flera av dem har undersökts och de pre
senteras av Tyra Ericson.

Genom arkeologiska undersökningar av äldre gravar och osteologiska 
undersökningar av skeletten får vi kunskap om forna tiders människor. 
I två artiklar presenteras några av dem som levde i Trelleborgstrakten. 
Först om ett vikingatida skelett som blivit världskändis, varefter vi tar 
ett kliv bakåt i tiden. Gravarna från Albäcksbacken ger oss en glimt av 
människors liv i Trelleborgstrakten för omkring 2000 år sedan. Caroline
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Bondestenålder

Albäcksbacken

Romersk järnålder

Västervång

Vikingatid

Trelleborg / 1257

Bengt Jacobsson

En tidsaxel för att underlätta vår resa genom Trelleborgsområdets historia.

Arcini — som kom upp med idén till den här boken — visar att folk å ena 
sidan tycks ha haft det ganska gott, men även att ond bråd död kunde 
lura runt hörnet.

Slutligen tar vi ett längre hopp bak i historien, eller snarare, förhis
torien, till bondestenåldern. Trelleborgstraktens äldsta fornlämningar,
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storstensgravarna och deras sammanhang då och senare, står i centrum 
för Lars Larssons artikel.

Vår bok avslutas med en ögonblicksbild av Bengt Jacobsson i aktion 
och, som sig bör i sådana här sammanhang, en förteckning över Bengts 
skrifter. Både bilden av Bengt och förteckningen av hans skrifter har 
gjorts av Annika Knarrström.

Det har sina särskilda problem att försöka göra en vänskrift åt någon 
som befinner sig på samma arbetsplats. En vänskrift ska ju gärna vara 
hemlig medan den görs för att kunna bli en överraskning. Nu har Bengt 
den (o)vanan att alltid vara tidigast på jobbet, vilket har tvingat upp en 
själv i ottan för att kunna göra korrekturutskrifter och liknande. Tur- 
samt nog har Bengt också vanan att köra hem tidigt - annars hade det 
aldrig kunnat bli någon bok.

Boken har dessutom varit möjlig att göra tack vare stöd från Trelle
borgs kommun.

Mycket nöje!
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TRELLEBORG(EN)
&

BENGT
JACOBSSON.

av ANDERS LÖFGREN

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK



Att Trelleborg firar 750-årsjubileum som stad 2007 bygger på historiska 
dokument. Bevisen för att namnet säkert syftar på den vikingatida bor
gen från slutet av 900-talet är däremot arkeologernas förtjänst. Även om 
teorier fanns om en möjlig ”trälleborg” i det som vi idag förknippar med 
staden Trelleborg var det först 1988 som vi fick de första bevisen i form 
av en vallgrav i kvarteret Katten. Det dröjde sedan till mitten av 1990- 
talet, i samband med undersökningarna i kvarteret Gröningen, innan 
pusselbitarna började falla på plats. Det har gått snart 20 år sedan Bengt 
Jacobsson exalterat berättade för sina kollegor på Riksantikvarieämbe
tet i Lund om resultaten från en arkeologisk förundersökning han avslu
tat på den gamla sockerbrukstomten. Att det kunde ligga rester kvar av 
en vikingatida ringborg hade Bengt misstänkt länge och nu kunde han 
bevisa detta.

Upptäckten av Trelleborgen 1988-1991 lade grunden till dagens tu
ristmål. I boken ” Trelleborgen, en av kung Harald Blåtands danska ring
borgar” redogör Bengt för hur han i ett av de första sökschakten som 
grävdes i kvarteret Gröningen såg hur de 
kluvna stockarna framträdde i botten på 
ett av dikena. 1993 beslöt Trelleborgs 
kommun att rekonstruera en del av bor
gen på ursprunglig plats och den 11 juni 
1995 öppnades borgen för allmänheten, 
men det är en annan historia.

Alla har vi någon som betytt mycket 
för oss. Det kan vara en släkting, en lä
rare eller som i mitt fall, Bengt Jacobs
son. Som ung arkeolog var jag tvungen 
att flytta dit jobben fanns. En bit in på 
1980-talet var det i Skåne. En naturgas
ledning skulle anläggas genom Skåne 
och vidare upp genom Västsverige. Mitt 
första uppdrag var som amanuens på en 
förhistorisk undersökning i Fjelie under 
Bengts ledning. Det blev en utmaning för 
en Uppsalastudent att komma till Skåne 
och få lära sig hur en sockerbeta såg ut
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och vad som skilj de ett täckdike från andra äldre spår i marken. Nya 
kunskaper om stolpbyggda hus, härdar och vikingatida grophus, allt de
lade Bengt med sig av sin erfarenhet och sitt kunnande samtidigt som 
han lämnade ett outplånligt intryck. Detta har bestått, i all synnerhet 
som jag blev kvar i Skåne och har arbetat med Bengt under alla år. Än 
idag ser jag honom som en utmärkt mentor och god vän.

Vi, hans kollegor och vänner, vill nu ta tillfället i akt och ge Bengt en 
hyllning och visa vår uppskattning av vad han betytt för arkeologin och 
utvecklingen av den arbetsplats han nu ägnat mer än 30 år. Att kunna 
kombinera detta med 750-årsjubileet av den stad som stått Bengt så nära 
gör det hela ännu mer glädjerikt.

Att samla ihop berättelser för att skriva om en person innebär att det 
dyker upp många uppgifter vars sanningshalt kan vara svår att bedöma. 
Efter att ha rannsakat mitt minne och ”intervjuat” en del av Bengts vän
ner har jag dock bara funnit positiva saker och omdömen.

Bengt Jacobsson är född i mitten av 1940-talet, som yngst av tre sys
kon och uppvuxen i Värnamo där hans mor hade hotell med restaurang. 
Bengt torde vara den enda smålänning i hela världen som förätit sig 
på ostkaka. Han hamnade så småningom i Göteborg för att studera på 
universitetet men flyttade snart till Lund för att läsa arkeologi för profes
sorerna Berta Stjernquist och Märta Strömberg. Bengt var en av många 
lovande arkeologer som 1969 deltog i seminariegrävningarna av unika 
stenåldersboplatser i Jonstorp för Tom Ohlsson.

Våren 1970 startade Riksantikvarieämbetet en egen undersöknings
verksamhet i Skåne. Kontoret, som sedan dess kallas UV Syd, fick sina 
första lokaler i den gamla handskfabriken i centrala Lund. Det första sto
ra arkeologiska jobbet var i samband med att Barsebäcksverket byggdes. 
Bengt började visserligen som antikvarie på Helsingborgs museum men 
var snart anställd på säsongsbasis på UV Syd 1972-73. Bland annat gjor
de han en undersökning vid Glumslövs kyrka söder om Landskrona.

En historia berättad av gamle vännen Anders Wihlborg belyser lite av 
den pionjäranda och engagemang som fanns och fortfarande finns bland 
arkeologer. Efter att jobbat i veckorna med att rensa fram en bronsål
dershög utanför Ystad övertalades Bengt att följa med ut under helgen 
för att rensa fram högen igen och fotografera den i rätt ljus för att få de 
perfekta bilderna.
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Bengt Jacobsson på väg till ytterligare en undersökning 1975.

Våren 1975 utlystes fasta tjänster på UV Syd åt alla som hade exa
mina. Sedan dess har Bengt Jacobsson varit Lundakontoret trogen. Först 
som antikvarie för att sedan bli den förste biträdande regionchefen, för 
att 1992 även bli regionchef. I mitten av 1990-talet fick uppdragsarkeo- 
login en ny inriktning och det gavs större möjlighet till forskning och 
bearbetning av de undersökningar som kom till stånd. Nu accelererade 
även mängden uppdrag och ett projekt som kom att prägla kontoret i 
10 år var det så kallade Västkustbaneprojektet vilket rullade igång inför 
byggandet av ett nytt dubbelspår genom Skåne. I samband med detta 
tog Bengt efter ett par år som omtyckt chef beslutet att fortsätta som ar
keolog i stället för att vara chef. Detta innebar också att han fick tid att 
slutföra och publicera arbetet med undersökningarna av Trelleborgen.

Bibliografin över Bengts mer än 30-åriga gärning som arkeolog - som 
för övrigt finns samlad i slutet av boken - spänner över ett brett fält: allt 
ifrån stenålder till eftermedeltida pestkyrkogårdar. Bengts erfarenhet från 
undersökningar i Trelleborg, Simrishamn och Landskrona ledde fram till
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Bengt Jacobsson omgiven av hällristningar och de blivande 
museicheferna Sten Tesch och Ingela Jacobsson.

att han rekryterades till projektet Medeltidsstaden. Projektet var en inven
tering av all arkeologi som hade gjorts i de medeltida städerna i Sverige. 
Bengt stod som författare till rapporterna om Simrishamn och Trelleborg 
som kom ut 1982. Aret efter var även rapporten om Landskrona klar.

Ett bevis för Bengts småländska envishet är det arbete han lade ner 
i samband med fyndet av ett krumsvärd (gjutet svärd från bronsåldern 
som avslutas med en krumelur). Fyndet gjordes av en lantbrukare norr 
om Trelleborg. Trots att den dåvarande kulturminneslagsstiftningen inte 
täckte inlösen av bronsföremål fick Bengt tillfälle att dokumentera och 
publicera omständigheterna kring fyndet i tidskriften Ale där han varit 
en flitig skribent.

Redan 1986 kom en skrift med Bengt som en av författarna om Trel
leborg under vikingatid och medeltid. Det blev inledningen till en lång 
gärning för att lyfta fram Trelleborgs äldsta historia.

1996 var Bengt grävledare i ett samarbetsprojekt med Regionmuseet 
i Kristianstad då Svartbrödernas kyrkogård i Ahus undersöktes. Detta
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Bengt och Ingela.

blev också början till ett fruktbart samarbete med osteologen Caroline 
Arcini. Det senaste alstret i detta samarbete är boken Pestbacken som 
kom ut sommaren 2006. Boken bygger på en arkeologisk undersökning i 
Olofström som Bengt var ansvarig för några år tidigare. Som medförfat- 
tare i boken ”Spåren i landskapen”, vilken lyfter fram resultaten från det 
stora vägprojektet E4:an i en första populärvetenskaplig redovisning, 
slog Bengt på allvar in på banan som förmedlare åt en vidare krets av 
kulturhistoriskt och arkeologiskt intresserade.

Bengt träffade sin fru Ingela under studenttiden. De flyttade till Gislöv 
utanför Trelleborg för 30 år sedan. De första åren gick åt till att renovera 
på huset, men med två pojkar i huset blev Bengt med tiden en hängiven 
”fotbollspappa”. Tankarna går osökt till svensktoppsbandet Svenne Ru
bins landsplåga ”Långa bollar på Bengt”. Till skillnad från sin namne
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Gislövs IF och Bengt införTFF-cupen 1990.

är Bengt Jacobsson en person som i första hand passar till medspelarna 
och alltid ser till lagets bästa. Det är kanske en förklaring till att han är 
så uppskattad och omtyckt.

Har han några ytterligare intressen? Här har jag bara skummat på 
ytan men vi vet att Bengt gillar 3 O-tals jazz. Han är en stor djurvän, men 
efter en dag som cowboy insåg han att hästar inte var något han skulle 
satsa på utan det fick räcka med hunden och katten. Sportdykning kunde 
kanske ha blivit något stort om det inte varit för det här med en när
gången sjöko som uppvaktade Bengt när han firade sina 50 år på jorden 
med en resa runt densamma. Efter den trippen höll sig Bengt stilla i flera 
år för att numera per buss upptäcka det behagliga i livet. Enligt säkra käl
lor fick han efter 60-årsdagen möjlighet att pröva lyckan som glasblåsare. 
Resultatet blev ett glas att njuta en uppskattad maltwhisky i.
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Den sällskapliga sjökon.

Bengt blir närgånget uppvaktad av den sällskapliga sjökon.
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Bengts rutin och mångsidighet har inneburit att han fått rycka in när 
det har behövts i projekten och i ledningen. Den hängivenhet han visat 
manar till eftertanke. Aren som arkeolog sätter sina spår. Många är vi 
som fått erfara att det hårda arbetet att i regn och rusk stå ute i schakten 
och ”ösa” jord fått kroppen att protestera, men Bengt Jacobsson är ”still 
going strong” - om än i ett förhoppningsvis något lugnare tempo.
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BENGT
JACOBSSON

&

TRELLEBORGEN

av MARTIN HANSSON & HÅKAN THORÉN





Alla som intresserar sig för skånsk arkeologi kommer förr eller senare 
att stöta på namnet Bengt Jacobsson. Detta gäller oavsett vilken period 
man studerar och vilken del av Skåne man är intresserad av. Bengt har 
sedan han anställdes vid UV Syd i Lund lämnat ett outplånligt spår i 
den skånska myllan och arkeologin. Han har lett arkeologiska under
sökningar i 26 av Skånes 33 kommuner och i 3 av Blekinges 5. När det 
gäller arkeologisk bredd har Bengt få motsvarigheter i landet. Under 
sin långa karriär har han inte bara lett en massa undersökningar på ett 
föredömligt sätt, han har också lärt upp en mängd nyutexaminerade 
studenter till att bli riktiga arkeologer. Till denna lyckligt lottade grupp 
hör vi, som via Bengts kunskap och tålamod lyckades tillägna oss en viss 
fältarkeologisk kompetens. Om man funderar på vilken plats han ägnat 
mest tid och som gjort honom mest känd kommer man säkert fram till 
undersökningen av trelleborgen i Trelleborg och det är om borgen som 
den här artikeln kommer att handla. Vi kommer dock inte att skriva om 
resultatet av undersökningen, det kan man läsa om i flera andra böcker. 
Här är det istället själva grävningsarbetet och mannen bakom som står i 
fokus. Hur gick det till när trelleborgen grävdes fram och hur är det att 
gräva med Bengt?

Under de senaste 30 åren har Bengt Jacobsson lett 84 arkeologiska 
undersökningar i Trelleborg, däribland de fjorton som tillsammans inne
bar att större delen av trelleborgen kom att undersökas.

Att det skulle finnas en trelleborg i Trelleborg är ju egentligen själv
klart, det hörs på namnet. Den gamle museichefen, Harald Lindahl, fun
derade kring detta redan 1956. Lindahl menade att borgen borde ha 
legat på den höjdplatå som finns i stadens nordvästra del, Kattebäckshej- 
dan. Bengt var självfallet medveten om detta och allt annat som Lindahl 
skrivit om stadens historia. Men några bevis för att Trelleborg hade hyst 
en trelleborg fann aldrig Lindahl.

Under 1980-talet förändrades stadsbilden i Trelleborg radikalt, äldre 
bebyggelse revs och ny kom till. Många gånger ledde dessa förändringar 
till arkeologiska undersökningar. Exempelvis så gjordes en undersökning 
inför bygget av nytt polishus i kvarteret Kråkvinkeln 1982. Förvånande 
nog leddes inte undersökningen av Bengt. Då hittades bland annat ett 
system av dräneringsdiken och en kanal. Att man redan då hade funnit 
vallgraven till en trelleborg var inte lätt för arkeologerna att förstå. Detta
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Från trelleborgen i Trelleborg.

gjordes först några år senare, då Bengt 1988 var och grävde i kvarteret 
Katten. Han stötte på delar av ett öst-västligt vallgravliknande dike som 
utifrån fyndmaterialet att döma var igenfyllt under sent 900-tal. Skulle 
detta kunna vara delar av trelleborgen?

Bengt var nu borgen på spåren, men ännu gick det inte att med be
stämdhet hävda att det funnits en trelleborg i Trelleborg, det krävs ju 
trots allt lite mer än ett par meter av ett dike. När det i slutet av 1980- 
talet blev tal om att exploatera den gamla sockerbrukstomten på Kat- 
tebäckshejdan, såg Bengt att chansen verkligen fanns att se om Lindahl 
hade rätt. Var det här trelleborgen låg? Kattebäckshejdan var ju högsta 
punkten i staden. Varför byggdes inte kyrkan här under medeltiden, var 
platsen kanske redan upptagen? Idag vet vi att så var fallet och vi kan till 
och med beskåda den rekonstruktion som finns av delar av trelleborgen.

När man läser om arkeologiska undersökningar är det oftast resul
taten som är i fokus, vad man hittat, vilka fynd man gjort och vad den 
aktuella platsen haft för betydelse. Mer sällan får man veta något om det
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bakomliggande arbetet, den 
noggranna planeringen och 
det många gånger mödosam
ma slitet på fältet. I TV och i 
tidningar presenteras en unik 
och uppseendeväckande ar
keologi, som inte har särdeles 
mycket med den arkeologiska 
vardagen att göra. Undersök
ningen av trelleborgen berörde 
ett uppseendeväckande objekt 
men för arkeologerna på fäl
tet, sammanlagt tolv stycken, 
handlade det mest om att 
tömma ytterligare en grop el
ler lägga ännu ett snitt genom 
något av stolphålen i palissad- 
dikena runt borgen. Ytmässigt 
var det en mycket stor under
sökning, sammanlagt grävdes 
en yta om ca 16 300 m2, för
delade på fjorton olika arkeo
logiska ärenden.

För en oinvigd förefaller det
ta inte vara en stor sak, men 
den som är förtrogen med upp- 
dragsarkeologi vet vilken ad

ministrativ mardröm detta kan vara. Varje enskilt ärende hade en sepa
rat budget med ändliga resurser av arbetstid och för Bengt gällde det att 
ha kontroll över vem som gick på vilket konto och hur länge. I praktiken 
på fältet gällde det att inse att när man gick från att undersöka anlägg
ningar inne i Kvarteret Gröningen till att gräva ute i Bryggaregatan, så 
hade man plötsligt bytt uppdragsgivare, från Riksbyggen till Vägverket. 
Men vi kunde tryggt luta oss tillbaka, Bengt såg till att budgetar hölls, 
med god hjälp av Berith Persson på kontoret. Att hela undersökningen 
var uppdelad på så många olika ärenden innebar som sagt att det bakom

Den arkeologiska 
undersökningens baksida?
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varje ärende fanns flera beställare med olika viljor och synpunkter på att 
just deras ärende var viktigast och att deras yta borde undersökas först. 
Även denna utmaning klarade Bengt med glans, samarbetet gick i stort 
sett utan problem.

När Bengt väl löst den här typen av administrativa problem infann 
sig så nästa, hur gräver man en trelleborg, vilken metodik skulle vi an
vända oss av? Detta är ingen liten fråga, metod och dokumentationssätt 
bestämmer i princip vilka frågor ett undersökningsresultat kan besvara. 
En felgrävd fornlämning är ju dessutom borta för alltid. Situationen att 
bli ställd framför en anläggning där man mer eller mindre i förväg tror 
sig veta resultatet och skall verifiera detta är mycket ovanlig för en ar
keolog. I vanliga fall skall man själv tolka funktion och konstruktion på 
det man gräver. Här gällde det att försöka gräva på rätt sätt och försöka 
hitta de attribut en ”riktig” trelleborg skulle uppvisa. De flesta arkeolo
ger skulle nog bli lite knäsvaga av att stå inför en så viktig undersökning 
av ett betydelsefullt monument. Men med sin gedigna erfarenhet visste 
Mäster direkt hur undersökningen skulle gå till. Här gällde det mot bak
grund av det komplexa objektet och den stora yta som skulle grävas att 
välja en metod som kombinerade noggrannhet med den snabbhet som 
ändå krävs av ett uppdragsarkeologiskt projekt. Med maskin banades 
jordlagren av i två nivåer varefter de anläggningar som kom fram doku
menterades.

Detta låter ju enkelt när man skriver det, men alla som stått vid en 
grävmaskin och schaktat i en medeltida stad vet att detta inte är så lätt 
som det verkar. Hur mycket kan man ta bort? Hur avgör man genom ett 
enkelt tag med skyffeln att den nivå som grävmaskinen just rensat fram 
inte är rätt nivå att stanna på, utan att det behövs ytterligare schaktas 
6,5 centimeter? Alla medeltidsarkeologer känner igen problemet. Att 
som nybakad arkeolog få se Bengt med hjälp av en stor grävmaskin ta 
sig ner genom Trelleborgs historia var fascinerande. Det kan närmast 
jämföras med en lejontämjare som genom att vifta lite med sin piska får 
lejon och tigrar att bli som fromma lamm. Med små rörelser med skyffel, 
händer och grävslev kan Bengt få en stor grävmaskin att ta ytterligare en 
halv centimeter jord, eller att omedelbart höja skopan några millimeter 
för att spara någon konstruktion som plötsligt dyker upp. Med en snabb 
blick och några distinkta tag med skyffeln kunde han direkt avgöra om
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ett stenskrammel som dök upp under skopan var en medeltida stenlägg
ning eller bara ett raseringslager från 1850-talet. Vissa har en medfödd 
känsla för det här med arkeologi. Bengt är definitivt en av dem.

När väl alla massor var avschaktade började arbetet med att under
söka alla anläggningar och konstruktioner. Det här hände sig som sagt 
på tiden före uppdragsarkeologins digitalisering, så någon totalstation 
fanns inte. Istället las ett koordinatsystem ut på samma sätt som de gam
la lantmätarna gjorde redan på 1700-talet, genom vinkelmätning med 
en teodolit. En stor del av ansvaret för detta las på författarna till denna 
artikel, som här fick något att bita i. Felmarginaler över centimetern var 
inte acceptabla. Med viss stolthet vill vi dock framhäva att vi faktiskt 
lyckades få både Bengts gillande och godkännande av detta arbete. Att 
dokumentationen fungerade visas bland annat av att det genom beräk
ningar utifrån de inmätta delarna av borgen i kvarteret Gröningen och 
analogier med de danska borgarna, gick att räkna ut var borgens östra 
port borde ha legat. När det sedan blev aktuellt att gräva för den nypla- 
nerade gatan Portgränd med vidhängande parkering i kvarteret Kråk- 
vinkeln, kunde Bengt lägga förundersökningsschakten på rätt ställe, och 
mycket riktigt så kom lämningarna efter porten där de skulle.

En bra arkeolog måste också ha en god portion tur. Detta kan man väl 
påstå att Bengt måste ha haft för att han skulle kunna hitta trelleborgens 
norra port. Denna visade sig vara belägen mitt ute i Bryggaregatan. I 
samband med att man bebyggde den gamla sockerbrukstomten bestäm
de sig vägverket och kommunen för att rusta upp Bryggaregatan, för
längningen av väg 108, stadens livsnerv norrut. Ombyggnaden krävdes 
för att den tunga trafiken lätt skulle kunna ta sig till och från färjorna i 
hamnen. Vi fick därmed möjlighet att undersöka hela gatusträckningen 
och på så sätt få kontakt mellan de västra ytorna som grävdes 1989 och 
det område i öster som skulle undersökas för Skattemyndigheten i kvar
teret Kråkvinkeln.

Det är inte helt enkelt att gräva i en modern gatusträckning, där det 
går en hel del ledningar för den moderna stadens alla faciliteter. I små 
smala remsor mellan vatten- och avloppsrör, ledningar för el, telefon och 
kabel-tv dök rester av den knadderbelagda medeltida Bryggaregatan upp 
och under ”knaddret”, som bestod av strandgrus, sten och kulflintor, 
fanns resterna av den saknade porten. Det var en svindlande tanke när
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man stod där och insåg att exakt samma gatusträckning som än idag 
används av lastbilar med trailers och tyska turistekipage användes av 
våra vikingafäder.

Att man också kan ha otur som arkeolog fick Bengt uppleva redan 
under den första säsongen på trelleborgen. Redan i december 1988 hade 
han förundersökt de norra delarna av sockerbrukstomten. Denna första 
förundersökning följdes av flera de kommande åren och efter att de två 
första delarna av sockerbrukstomten förundersökts var han tämligen sä
ker på att det dolde sig en borganläggning bestående av palissaddiken 
och jordvall under den sydöstra delen. Vad han dock inte hade en aning 
om var att det också fanns en vallgrav i borgens nordvästra del. Efter
som Bengt är noggrann hade han naturligtvis grävt förundersöknings- 
schakt även här, men när fru Fortuna spelar en ett spratt kan inte ens den 
mest rutinerade arkeolog kämpa emot. Naturligtvis hade Bengt orien
terat sina förundersökningsschakt vinkelrätt mot palissaddiken och en 
eventuell vallgrav. Det var bara det att trelleborgarna under medeltiden 
valt att gräva en stor grop på just det där stället. Just här, där han valde 
att gräva sitt provschakt, fanns den enda medeltida störningen längs hela 
den norra vallgraven. Bengt fick en glad överraskning när han kom till
baks efter sin semester och vi hade rensat fram vallgraven.

Sammanlagt grävdes över 2500 anläggningar av olika slag, vid sidan 
av kulturlager och de diken och den vallgrav som utgjorde resterna av 
själva borgen. Allt ritades i plan och huvuddelen av anläggningarna un
dersöktes och ritades i profil. Till slut fanns det över 450 ritningar om 
totalt 113 m2. En viktig uppgift var att se om det inne i borgen fanns 
samma typ av regelbundna bebyggelse som i de danska trelleborgarna. 
Mycket arbete las ned, både i fält på att leta efter de eventuella husens 
stolphål i moränleran, och sedan under rapportskedet på att leta efter 
hus i dokumentationsmaterialet. Nog hittades det hus, från bronsålder, 
järnålder och medeltid, men några hus som var samtida med själva bor
gen förefaller dock aldrig ha funnits.

Lämningarna av borgen, palissaddikena och vallgraven, fanns fram
för allt kvar som nedgrävningar i moränleran. Eftersom vi grävde från 
norr till söder, det vill säga från högre liggande partier mot lägre, innebar 
det att allt regnvatten som kom under höstarna rann ner och samlades i 
den svacka som fanns i den sydvästra delen av kvarteret Gröningen. När
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En av undersökningens 450 ritningar under utförande.

det så var dags att gräva denna del stod vattnet högt, men med pumpar 
kunde vattenmassorna avlägsnas. Sedan var det bara att lägga sig och 
undersöka stolpe efter stolpe som ingått i borgens palissad och rita dess 
profil. Under höstarna 1989 och 1990 kröp tre arkeologer på knä söde
rut inne i kvarteret Gröningen följ andes varsitt palissaddike, allt under 
noggrant överinseende av Mäster själv.

Att gräva i en stad som Trelleborg görs inte bara under överinseende 
av sin grävningsledare. Det görs även under tillsyn av en mängd an
dra människor som passerar förbi dagligen, på väg till eller från jobbet, 
skolan eller vad det nu är. Ibland förefaller det som att vissa tar sig för 
att bestämma träff vid grävningsplatsen, både för att titta på arkeolo
gerna, men också för att umgås. Denna grupp brukar domineras av äldre 
herrar med cykel och keps. För trelleborgarna är synen av Bengt i ett 
schakt i gatan eller i en grop på en tomt helt naturlig, det är något som 
kommer med våren. Det innebär att han sannolikt är du och bror med 
större delen av stadens invånare. Särskilt många av herrarna med cykel
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Regn och arkeologi passar illa ihop på många sätt.

och keps verkar ha följt Bengts underjordiska karriär med stort intresse. 
Samtalen vid schaktkanten var många. Ibland när inte Mäster var när
varande, eller just i färd med att färdigställa en avgörande profilritning 
och inte hade tid, kunde de dock vända sig till någon av oss andra - men 
bara i nödfall. Bengts förmåga att skapa kontakt genom föredrag och 
på visningar är också omvittnat god. De visningar som hölls under un
dersökningens gång drog stora skaror. På samma sätt väckte fyndet av 
trelleborgen ett berättigt vetenskapligt intresse och ett flertal professorer 
och andra lärde från olika universitet inom och utom landet dök upp 
med jämna mellanrum. Alla togs om hand av Bengt med säker hand, 
oavsett om det var professorn från Köpenhamn eller fru Svensson från 
Böste som var på besök.

De flesta vanliga arkeologer hade nöjt sig med att leda ett så stort och 
komplicerat projekt som undersökningen av trelleborgen, så icke Bengt. 
Under de här åren var han, som tidigare nämnts, först biträdande regi
onchef och sedan regionchef för hela UV Syd, med allt vad det innebar
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av administrativt och ekonomiskt ansvar. Så samtidigt som Bengt var 
sysselsatt med att gräva sin borg skötte han även kontorets övriga verk
samhet. Hur detta egentligen gick till är oklart, men även detta klarade 
han med glans. I ärlighetens namn bör det nog nämnas att när han dök 
upp i fält efter en dags ekonomi- och budgetgenomgång var han kanske 
inte alltid på sitt mest strålande humör. Inte förrän han hade fått komma 
ut en stund i fält, snittat och ritat några anläggningar och stoppat in en 
snus eller två. Då återvände Mäster till sin sanna natur, den borne fält
arkeologen. Efter drygt 35 års arbete har Bengt nog få motsvarigheter. 
Fortfarande verkar han tycka att arkeologi är det roligaste som finns, 
även sådana dagar då regnet vräker ner.

Bengt arkeologiintresse 
visar sig även när det kom
mer till att studera fynd. 
”Har ni hittat nåt?” - är 
väl den vanligaste fråga vi 
arkeologer får. Oftast har vi 
ju faktiskt hittat något, även 
om de anläggningar vi så liv
fullt berättat om inte impo
nerar på frågeställaren. Men 
ibland har man ju lyckan 
med sig. Vid undersökning
en av trelleborgen hittades 
till exempel en myntskatt 
nedgrävd intill väggen i ett 
av de många medeltida hu
sen. Men huvuddelen av de 
saker som hittades var för
hållandevis oansenliga. En 
stor mängd keramikskärvor 
fanns naturligtvis, både av

Visningarna av undersökningen var uppskattade.
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Ibland kan arkeologi förefalla som ett otröstligt sökande...

förhistorisk och medeltida typ. De gav oss en möjlighet att få inblick i en 
av Bengts hemliga passioner, att limma ihop keramikkärl.

Efter fältarbetets slut fick vi ansvar för tvätt och registrering av de to
talt 3746 fynd som tillvaratogs och numrerades. Att tvätta och registrera 
fynd kan vara ett rätt monotont arbete, som ibland kan muntras upp 
genom att försöka pussla ihop en hög med krukskärvor till ett helt kärl. 
Bengt höll dock noggrann uppsikt över vårt arbete, och visste precis när 
vissa speciella fyndomständigheter med mycket keramik hade tvättats. 
När man glad i hågen kom till arbetet på morgonen i full förvissning 
om att dagen skulle börja med det ”keramik-pussel” man tvättat dagen 
innan, möttes man oftast av ett redan färdigrekonstruerat kärl. Bengt 
hade varit framme och ”jobbat över” kvällen innan. Här har vi åter 
ett bevis på hans kärlek till arkeologin, han kan varken hålla sig ifrån
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schakten eller fynden. Vilka andra arkeologer har den kärleken kvar till 
det arkeologiska handarbetet efter 35 år i fält?

När nästan hela ytan var färdigundersökt återstod bara en mängd gi
gantiska gropar. De var spåren efter alla de brunnar och latriner som törs
tiga och nödiga trelleborgare grävt i kvarteren Gröningen och Kråkvinkeln 
under medeltiden. Sammanlagt undersökte vi 25 brunnar och 14 latriner. 
Brunnarna var av en mängd olika konstruktioner, risflätade, timrade, sten- 
skodda och en var till och med ”murad” av torvblock.

Gemensamt för brunnarna var dock att de var djupa. För att under
lätta arbetet och minska rasrisken tog en grävmaskin bort massorna runt 
själva brunnsholken så att det blev möjligt att riskfritt undersöka inne
hållet i brunnen. Här var Bengt mycket noga med säkerheten för sina 
arkeologer. Inga risker fick tas.

Trots att vi under Masters stränga ledning var försiktiga så hände det 
faktiskt ett par olyckor. Det kunde ha tagit en ände med förskräckelse 
den fredagseftermiddag när vi schaktade i södra delen av kvarteret Grö
ningen. Det var på våren och VM-finalen i ishockey skulle gå av stapeln 
senare under helgen. Vi stod och tittade på när grävmaskinen tog bort 
yngre jordlager för att nå ner till den vikingatida nivån. Vi bestämde oss 
för att ta lite djupare och plötsligt så hade grävmaskinen en bit av en 
tjock grön kabel i skopan. Vad var nu detta? Det visade sig att vi hade 
stängt ner delar av Trelleborgs kabel-tv-nät. Bengt blev inte arg på oss 
trots den hotande katastrofen. För oss slutade det hela dock lyckligt med 
hjälp av en snabbutryckande reparatör. För vårt landslag gick det dock 
sämre, Sverige förlorade.

Den här händelsen var väl rätt typisk för hela vår lärlingsperiod för 
Bengt Jacobsson. Vi fick göra våra egna misstag och förhoppningsvis lära 
något av dem utan att han blev arg och skällde. Den enda gång vi kan 
minnas att det osade svavel så var det inte vi som var orsaken. Det hela 
hände sig en blåsig morgon när Bengt skulle slå av leran från sina gum
mistövlar. Han öppnade dörren och lutade sig ut ur arbetsboden, slog 
ihop stövlarna så leran yrde. Men det gjorde också vinden och skickade 
tillbaka den tunga dörren rakt i huvudet på honom. Det gick inte riktigt 
bra, blodvite uppstod och det gick åt en del ”sväre”. Bengt fick mer eller 
mindre tvingas iväg till akuten. Han kom tillbaks ett par timmar senare 
med ett par stygn i huvudsvålen.
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För att återgå till brunnarna så undersöktes de alltid sent på hösten, 
när alla kringliggande anläggningar var dokumenterade och det var fritt 
fram för att köra runt med grävmaskin. Det innebar att vi alltid grävde 
brunnar när det var som blötast, lerigast och kallast. Meningen med en 
brunn är ju att den ska hålla vatten och även om de här brunnarna var 
från medeltiden så nog höll de vatten. Varje morgon var det till att starta 
pumparna för att tömma dem. Ibland fick man klättra ner och slå sönder 
det lilla istäcke som bildats under nattens frost. Att man blev kall och 
lerig säger sig självt. Skelettet värker bara vi tänker på det här.

En fördel med brunnar är ju att trädetaljer bevarats i den fuktiga mil
jön. I de flesta brunnar kunde vi ta tillvara timmer för årsringsdatering 
och i en speciell brunn, vilken var grävd sju meter djupt, ända ner till 
kalkberget, tillvaratogs trätunnor som använts som brunnsskoning. En 
av dessa kan idag beses på Trelleborgs museum. Eftersom Bengts hust
ru Ingela arbetar på museet hade han redan under grävningens gång 
stränga order om att tillvarata allt som kunde bli bra i en utställning, 
exempelvis trätunnor. Under Bengts hökblick plockades tunnor isär och 
delarna numrerades innan allt paketerades in i väntan på konservering.

Att arbeta så nära Bengt under så lång tid har för vår del varit ovär
derligt. Allt vi kan om fältarkeologi och hur man sköter en stor under
sökning har vi lärt av Mäster Bengt. Vi insåg tidigt att vi hade att göra 
med ”arkeologins Paganini” och för oss gällde det bara att insupa så 
mycket som möjligt, att se och lära. Även om vi själva lämnat det mesta 
av grävandet bakom oss är det med stor glädje och tacksamhet vi tänker 
tillbaka på den här tiden.

Författarna, i något yngre upplaga, 
efter genomgången lärlingspraktik.
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BYGGDE 

STADEN

av STEFAN LARSSON





Under 1200-talet grundades det flera städer längs södra Östersjöns kus
ter. Ett stort antal människor blev stadsbor. Egentligen saknar 1200- 
och 1300-talets urbanisering motsvarighet ända tills vi kommer fram i 
1900-talet, då kloakledningar och rinnande vatten förbättrade miljön i 
städerna så pass att befolkningen ökade.

En av de städer som grundades var Trelleborg. Vid mitten av 1200- 
talet fanns det en sammanhållen och ganska tät bebyggelse där det två 
generationer tidigare bara funnits en obebyggd strandremsa. Det gick 
förvånansvärt fort att bygga en stad.

För oss som lever i det 21:a århundradet är det svårt att ens föreställa 
sig att bygga en stad från grunden. Elur gick det till att skapa Trelleborg?

Tre informationskällor står arkeologen till buds i syfte att närma sig 
- om än inte svaret på frågan - så åtminstone en underbyggd förklaring. 
De är kulturlagrens inbördes ordning, spår efter ogräsfloran och kruk- 
skärvor. De utgör oavsiktliga spår efter vardagliga vanor. Som sådana 
berättar de om andra förhållningssätt till tillvaron än vad monument 
eller det som sattes på pränt gör. Upplysningar om människors föreställ
ningsvärld finns i det vardagliga, ofta som en form av oavsiktlig infor
mation som skapats genom upprepning och rutin. Det är bland annat 
sådana ofrivilliga spår som vi arkeologer undersöker.

Ting, rum, människors handlande och vardagslivets mening utgör ut
gångspunkt för vår förståelse och berättande, oavsett vilken period vi 
studerar. De ting, föremål och byggnader vi omger oss med och platser 
som vi skapar är mer eller mindre medvetet uttryckta signaler om vilka 
vi är och - kanske i än högre grad - hur vi vill att omvärlden skall upp
fatta oss. Platser skapas genom vad människor gör och när de gör det. 
Hur man utformat platser säger mycket om ett samhälle, vare sig det är 
i dag eller i det förflutna.

I de äldre stadshistoriska böckerna presenterades ofta biskoparna el
ler kungarna själva som grundare av städerna. Det vill säga att de fram
ställdes som ensamma om att skapa och utforma staden. Förvisso utfär
dade de privilegier, ställde mark till förfogande och garanterade skydd 
och fred, men det krävs att ett stort antal människor medverkar för att 
uppfylla en aldrig så kunglig befallning. En stad kan bara skapas om 
alla är med på noterna, som ett gemensamt projekt. Människor i det 
förflutna har knappast varit passiva statister i historien.
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Initiativen till staden må ha kommit uppifrån men har för sin fram
gång varit beroende av att flera grupper samverkat. Det måste exempel
vis finnas ett tillflöde av människor och att de som blev bofasta föränd
rade sina sätt att vara så att det blev möjligt att leva tätt inpå varandra.

Det vill säga att en stad och en stadskultur inte skapas uppifrån. Den 
skapas i växelverkan mellan handlingar och beslut som i sin tur påverkar 
möjligheterna för vidare handling. Och så vidare.

Om vi alltså förstår stadskultur som handlingsmönster - exempelvis 
hur man utformar sina hus - som skiljer sig från de vi kan se spår efter i 
byarna, kan den användas som en utgångspunkt för att försöka se när in
vånarna själva betraktat sig som stadsbor. Identitet är ett aktivt ställnings
tagande som handlar om relationer människor emellan. Man definierar 
sig själv i förhållande till andra. Identitet skiljer sig från en ”kategorise
ring” vilken görs av någon utomstående. Att kategoriseras som stadsbo, 
vilket på medeltidslatin hette ”cives”, är en definition gjord av överheten. 
I det äldsta omnämnandet av Trelleborg 1257 är det exempelvis kungen 
och ärkebiskopen som bokstavligen talar över huvudet på invånarna.

Man har kunnat uttrycka sin identitet som stadsbo genom mat- och 
dryckesvanor och därmed vilka kärl man använt eller hur man valt att 
uppföra sina bostäder.

Ar 2003 gjorde vi en arkeologisk undersökning i Trelleborg, i kvarte
ret Herkules 8, i stadens östra delar invid rådhuset.

Undersökningen, som föranleddes av Trelleborgshems nybygge, lade 
en lång serie av bebyggelse i dagen och sammanfattas kort. Bland de 
intressanta slutsatser som kunde dras var dels att hela det medeltida 
stadsområdet togs i bruk redan från första början, dels att staden kanske 
är äldre än vi trodde.

Genom Bengt Jacobsson många undersökningar vet vi att det under 
800- och 900-talet fanns en handels- och hantverksplats belägen på 
strandvallen sydost om ringborgen. I kvarteret Herkules inskränkte sig 
spåren efter denna till ett ensamt grophus som snarare tycktes ha använts 
säsongsvis i samband med fiske på det sätt som Tyra Ericson beskriver 
längre fram i boken.

Från det att ringborgen övergavs någon gång vid 1000-talets inled
ning och fram till dess att staden grundlädes under 1200-talets början 
fanns det inte någon permanent bosättning på strandvallen.

43



Kvarteret Herkules ligger invid rådhuset i Trelleborg.

De tidigaste spåren efter staden Trelleborg utgjordes av en markyta 
på vilket det växt ett begränsat antal arter av strandnära ogräs, som 
Vitblära/glim, krusskräppa och penningört. Det är arter som snabbt 
koloniserar områden som förorenats genom mänsklig verksamhet (och 
husdjur).

På denna den äldsta, kulturpåverkade, ytan fanns bara skärvor av 
kokkärl. De var drejade och av en form som användes i nordvästra Tysk
land. De skiljer sig från dem som vanligtvis verkar ha använts i Skåne. 
Sannolikt har inte kokkärl utgjort någon handelsvara, så det är inte ute
slutet att det varit människor från andra sidan Östersjön som haft med 
sig egna invanda kokkärl.

Bengt Jacobssons undersökningar i Algatan visar att de äldsta gatube- 
läggningarna lagts direkt på strandgruset (eller på de äldre kulturlagren).
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Den typ av kokkärl som arkeologerna kallar för "yngre svartgods'

Man får intrycket av att gator och tomter 
lagts ut ganska snabbt och i en följd.

Troligen har det bara förflutit en kort 
tidsrymd mellan det att man lade ut gatu
nätet och att man började uppföra hus på tomten. De äldsta lämning
arna i kvarteret Herkules bestod av några gropar som återfyllts tämligen 
snart. Det rör sig om grustäkter som tagits upp när man börjat bebygga 
området. Fynden i dessa gropar bestod av hushållsavfall, framför allt av 
kannor i så kallat äldre rödgods. Kanske har de använts som ölkärl för 
dem som byggde husen. Att fynden utgjordes av kannor, det vill säga ser- 
veringskärl, visar att det funnits någon form av permanent bostadsbebyg
gelse där maten tillagats strax utanför undersökningsområdet.

Strax uppfördes ett hus med långsidan ut mot Algatan. Grundläggning, 
väggar och fasader var olika in mot gården respektive ut åt gatan. Man

hade byggt en ”finare” 
fasad, troligen i tegel och 
korsvirke, ut mot Algatan, 
som var den synliga sidan.

De fynd som kan kny
tas till huset utgörs av 
utpräglade hushålls- och 
vardagsföremål. Kerami
ken består av drejade kok
kärl och kannor av äldre 
rödgods. Väl så intressant 
är dock vad som inte finns: 
den keramik vi kallar näst
anstengods lyser med sin 
frånvaro. Denna hade sitt

Ett exempel på hur medeltida kannor såg ut.
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Kvarteret Herkules någon gång strax före ca 1220 till 1240. 
Gropar för grustakt.

ursprung i Rhenlandet och gjordes i stengodslera. Till skillnad från det 
”riktiga” stengodset var nästanstengodset inte helt genomsintrat, det vill 
säga hopsmält. Det var främst krus och muggar som framställdes i sto
ra mängder, vilka till skillnad från kokkärlen, utgjorde en handelsvara 
med stor spridning. Med tanke på att de började tillverkas från och med 
1200-talets andra fjärdedel och mera vanligt från mitten av 1200-talet, 
tyder det på att byggnaden i kvarteret Herkules bör dateras till perioden
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Kvarteret Herkules någon gång omkring ca 1220 till 1240. Stolphålen ut 
mot Algatan visar att fasaden utgjorts av korsvirke.

före 1200-talets mitt. Staden tycks alltså ha grundlagts någon gång strax 
före denna tid - låt säga mellan 1220 och 1240.

Vi får alltså konstatera att vid den tid då Trelleborg för första gången 
nämns i skrift, 1257, har staden redan funnit såväl sin form som sin 
sociala betydelse.

Det ”saknade” nästanstengodset dyker upp i samband med det hus 
som uppförs efter att det första rivits. Denna andra byggnad låg längre
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Algatan

Kvarteret Herkules någon gång strax före ca 1300. 
Huset har haft en form av källare.

in från gatan . Troligen har förflyttningen gjorts främst av praktiska 
orsaker. Vi har skäl att tro att det rört sig om en verkstad av något 
slag. Utöver slagg fanns såväl gjutforms- som degelfragment nedtrampat 
i dess gårdsplan. Av fynden att döma har den uppförts någon gång strax 
före 1300.

Verkstaden revs vid 1300-talets mitt och tomten låg sedan öppen för 
väder och vind.
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Tomten stod obebyggd under en period som sammanfaller med di
gerdödens spår. Minskad befolkning och ekonomisk tillbakagång har 
uppenbarligen påverkat köp- och hamnstaden Trelleborg. Det har rört 
sig om en tillfällig minskning av bebyggelsen där stadens östra delar un
der en tid använts mera extensivt. Staden har emellertid inte kollapsat, 
rivningen av verkstaden var organiserad. Det vill säga att byggnaden inte 
övergivits och förfallit, utan plockats ned snyggt och prydligt.

Det är svårt att säga hur länge tomten stått obebyggd. När den åter 
bebyggs är det ånyo med ett hus ut mot, och parallellt med Algatan. Även 
detta hus hade högst sannolikt en korsvirkes- och tegelfasad mot gatan. 
Kraftiga stolphål tyder på en tung fasad. Inåt gården bestod grunden 
enbart av en knadderyta på vilken man bokstavligen ställt väggarna.

Under 1400-talet flyttades bebyggelsen österut och man lade en sten- 
lagd gårdsplan. Stenläggningen av den öppna ytan innebar en mera lång
siktig investering. Det skapades ett mönster som höll i sig ända fram till 
1970-talet.

Ett dryckeskrus i "nästanstengods" 
från mitten av 1200-talet..
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Kvarteret Herkules någon gång strax efter ca 1400. De kraftiga stolphålen

visar att fasaden mot Algatan var tung. In mot gården var den lättare.

Under loppet av 1400- och 1500-talet förtätades bebyggelsen. Vad 
som skilj de dessa byggnader från föregångarna var att man använt sam
ma grundläggningsteknik för samtliga väggar, det vill säga att hela huset 
varit uppfört i samma teknik runt om.

Vid mitten eller slutet av 1500-talet byggde man nytt i tomtens nord
östra del. Byggnaden hade en livslängd om mer än 200 år. Här vet vi att 
man byggt med lersten.
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Algatan

Kvarteret Herkules någon gång under 1400-talet. 
Nu stenlades gårdsplanen.

Under 1600-talet byggdes huset till och förlängdes västerut. Ytter
ligare en huskropp byggdes och mellan byggnaderna fanns ett stenlagt 
portlider som mycket väl kan ha varit överbyggt.

Den här gården brann och revs. Väggarna av lersten hade helt enkelt 
välts omkull över brandplatsen. Från historiskt källmaterial vet vi att 
Trelleborg drabbades av flera större bränder mellan 1750 och 1788. Nå
gon av dessa bränder drabbade bebyggelsen i kvarteret Herkules.
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LJ:
Kvarteret Herkules under andra halvan av 1500-talet.

Husets livslängd, från mitten av 1600-talet till slutet av 1700-talet, 
sammanfaller med den period som Trelleborg var berövat sina stadspri
vilegier. Detta faktum tycks inte ha påverkat invånarna på den tomt som 
undersöktes på något synligt vis; tillbyggnaden av gården får snarare ses 
som en ekonomisk investering.

Vad man väljer för byggnadsmaterial och i vilken teknik man byg
ger är inte bara en fråga om ekonomi. De utgör även människors val
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Kvarteret Herkules under 1600- och 1700-talet. Gården byggdes 
till i omgangar innan den slutligen brann ner.

i utformandet av sin omgivning och hur man vill att den ska uppfattas 
- vilka signaler det skickar. Det har att göra med identitet. I kvarteret 
Herkules har man uppenbarligen velat ge ett intryck av att byggnaderna 
uppförts på det som under 1500-talet kallades för ”gott köpstadsvis”.

Man hade, som nämndes ovan, använt olika former av grundläggning 
för fram- och baksidan av de hus som låg ut mot Algatan. Fasaderna ut 
mot gatan har varit mera påkostade. In mot gården har grundläggningen
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Trelleborg under medeltiden.

varit enklare och avpassad efter betydligt lättare väggkonstruktioner. Fa
saderna ut mot Algatan kan närmast liknas vid teaterkulisser. Det har 
sett ut som om gatan kantats av korsvirkeshus.

Man har alltså skapat ett bestämt intryck av miljön. Uppfattningen 
om ett ”gott köpstadsvis” har präglats av och anknutit till den nordväst
europeiska stadskultur som var under uppbyggnad från och med 1200- 
talet. Att bygga på det här viset var en uppvisning riktad både ”inåt”, 
för att visa varandra att man delade uppfattningar och värderingar och 
”utåt”, gentemot besökare. Det kan uppfattas som ett slags norm för att 
skapa förväntningar på uppförande: nu är du i stan. Genom sättet att 
bygga talade man också om att staden och stadslivet var något eftersträ
vansvärt i sig själv. Denna uppfattning delade man med invånarna i en 
rad andra städer snarare än med människor i sin närmaste omgivning.
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Trelleborg har därmed bidragit till skapandet av den nordvästeuropeiska 
stadskulturen på samma sätt som de städer vi ofta ser som modeller, 
exempelvis Lübeck.

Att avgränsa och reglera är ett sätt att klassificera och sortera män
niskor. Genom att styra möjligheterna för hur man kan röra sig skapas 
olika former av kontrollpunkter. I en stad är detta väldigt påtagligt. Ga
tunätet bestämmer hur man kan röra sig och vad det är man ser, vilket 
påverkar vår uppfattning.

I sin grundform har Trelleborgs stadsplan gemensamma drag med 
många av de högmedeltida köpstäder som i en eller annan form kom 
att ingå i det hanseatiska nätverket. Skillnaderna mellan städerna består 
snarast av gradskillnader i komplexitet beroende på storlek och geogra
fiska förutsättningar.

Att kvarteret Herkules ligger alldeles invid stadens östra infart är i det 
här sammanhanget betydelsefullt. Hur infarten till Trelleborg sett ut vet 
vi inte. Över Österbäck har funnits en ”Österbro” och en ”Östre port”. 
Stadsporten har varit både en påtaglig och en symbolisk gränsövergång 
som övervakat inträdet till staden. Det var här man tog upp tull och på 
så sätt underströks den juridiska skillnaden mellan stad och land. Det 
rådde speciella lagar i städerna. Varken porten eller stadens vall behöver 
ha varit särskilt imponerande, vi vet till exempel inte om det funnits 
något porttorn. Det väsentliga har varit avgränsningen, inte dess utform
ning. Detta var punkten där staden började och slutade.

När besökaren väl trätt in i staden befann hon eller han sig på Al
gatan. Algatan var - och är fortfarande - ett slags scenrum som gav 
anvisningar om rörelseriktningar, om mötespunkter och som helt en
kelt ordnade följden i vad man kunde göra. Gatan ordnade också synin
trycken, eftersom man bara kunde se i dess längdriktning. Tvärgatorna, 
vilka anslutit mer eller mindre vinkelrätt mot huvudgatan och anvisat 
mötesplatser, har bara lett fram till Algatan. Maktens institutioner har 
placerats så att de utgjorde blickfång och blev allestädes närvarande i 
staden. Besökaren har, via Algatan, letts fram till ”Gamla torg” och sta
dens rådhus, symbolerna för stadens styrelse.

Det här gatunätet har varit något helt annat än byarnas öppna ”by
gator”. Det är i detta sammanhang som fasaderna i kvarteret Herkules

55



bokstavligen spelat sin roll. Algatans betydelse har understrukits av sin 
stenläggning och av sin inramning: husfasaderna. Tillsammans har de 
skapat ett stadslandskap - eller åtminstone intrycket av ett.

Under medeltiden, när ekonomin ytterst byggde på vad marken gav, 
uttrycktes och förankrades mycket av den sociala ordningen genom 
utformningen av landskapet. Det fanns många element som kunde ut
nyttjas för att skapa och upprätthålla bilden av det socialt betydelse
fulla landskapet. Om man studerar medeltida avbildningarna av städer 
så hade de en närmast standardiserad karaktär där vissa element, som 
muren eller skyltar, närmast fungerade som emblem. Vi har inga med
eltida avbildningar av Trelleborg men kan konstatera att det var åter
givningen av bebyggelsen - tät med propra fasader - och broläggningen 
av gatumarken som spelat samma roll. Gatufasaderna, stenläggningen, 
kyrkornas och torgets placering har uttryckt staden som idé, invånar
nas identitet och sociala ambitioner. Det är alltså inte ägnat att förvåna 
att de rörelsemönster som stadsplanen skapade lett fram till rådhuset, 
det starkaste uttrycket för det kommunala självstyret. Att vägen fram 
till rådhuset kantats av imponerande fasader har därför spelat stor roll. 
Detta har uppenbarligen varit viktigt för självbilden och fungerat som en 
del av den egna definitionen av sig själva som just stadsbor.

Det som är det intressanta i sammanhanget är att uppfattningen om 
hur staden skulle se ut för att vara en stad fanns redan från första början. 
Redan det äldsta huset i kvarteret Herkules har en gatufasad i fackverk. 
Det tyder på en hög grad av samstämmighet mellan kungamaktens öns
kemål och de blivande stadsbornas. Kanske är det därför som grund
läggning och utformning av stadsområdet ger intrycket av att ha gått 
fort.

Undersökningen i kvarteret Herkules tyder på att hela det medeltida 
stadsområdet planerades och bebyggdes redan från början. Var fick man 
folk ifrån till detta? Vilka var då de första invånarna?

Det är här krukskärvorna kommer in i bilden igen. De kan tolkas som 
att människor från andra sidan Östersjön varit inblandade. Man har 
tagit med sig sina matvanor och sina kokkärl. Det återstår dock mera 
arbete innan vi kan uttala oss med större säkerhet.

Närheten till de tyska städerna har ofta setts som såväl en förklaring 
till och en drivkraft för de skånska kuststäderna. Det vill säga att de
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Några av städerna runt södra Östersjön som grundas vid ungefär samma tid.

förstnämnda skulle vara orsaken till de sistnämnda. Sett i ett historiskt 
perspektiv är dock stadsgrundandena runt södra Östersjön ett samtidigt 
fenomen. De äldsta (bevarade) omnämnandena av Lübeck är från 1143, 
Rostock ca 1220, Wismar 1222, Stralsund 1234, Greifswald ca 1240, 
Skanör 1220, Falsterbo 1230, Ystad 1244, Trelleborg 1257 och Malmö 
omnämns 1260. För de två sistnämnda har vi nyare arkeologiska under
sökningar som tidigarelägger grundläggningen.

Det här ger annan bild av urbaniseringen runt södra Östersjön och 
komplexiteten i (den senare) Hansan. De nordiska rikena har inte varit 
passiva mottagare av kontinentala idéer. Kanske ska vi istället föreställa 
oss stadsskapandet runt Östersjön som ett ”gemensamt projekt” där 
människor från båda sidor om havet deltog. Östersjön knöt samman 
snarare än delade.
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Efter att stadskulturen väl hade etablerats tycks den ha fortlevt som 
en seg struktur. Denna speciella stadskultur har gjort det möjligt att läg
ga sig till med nya roller och funktioner. De gamla städerna har ju fun
nits kvar även efter att det historiska sammanhang i vilket de grundades 
sedan länge var överspelad. Mellan åren 1619 och 1843 var exempelvis 
Trelleborg i juridisk mening en by. Malmös borgerskap klagade ofta mot 
att förbudet mot köpenskap på Trelleborg inte respekterades (byar fick 
inte bedriva handel). Invånarna fortsatte alltså att bedriva borgerliga 
näringar tills det att Trelleborg ”återskapades” som hamn- och industri
stad. Stad blev det igen först 1867 efter att ha varit köping mellan 1843 
och 1867.

Dessvärre tycks staden ha hamnat något i skymundan. Kanske har 
det faktum att staden under 1500- och 1600-talet överskuggades av 
Malmö fått oss att undermedvetet anta att så varit fallet redan under 
medeltiden. Likaså kom Trelleborg att hamna i ”forskningsskuggan” av 
Skanör-Falsterbo vilka, till följd av ett rikhaltigt skriftligt källmaterial, 
ägnats mycken uppmärksamhet av historikerna.

De arkeologiska undersökningarna - varav de flesta gjorts av Bengt 
Jacobsson - ger all anledning att ompröva Trelleborgs roll. Uppenbar
ligen var det en mycket större, och viktigare, handelsstad än vad som 
framskymtat.
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I hörnet Bryggaregatan - Västergatan, i nuvarande kvarteret Katten, 
låg under 1300-talet ett hus som brann ner.

I slutet av 1300-talet låg ett bostadshus vid hörnet av dagens Bryggare
gatan och Västergatan i Trelleborg. En dag hände något förfärligt för 
husets invånare. Av någon för oss okänd anledning började huset att 
brinna. Och det brann inte måttligt! Hela huset föll samman och de 
hann inte rädda en enda pinal. Tack vare deras olycka kan vi idag gå in 
i deras hem och se hur de hade det. Välkomna in!

Vi går till ingången som var på norra sidan av huset. Där har varit en 
rejäl trädörr med stora järnnitar och bandgångjärn (1) med hängslen för 
att hänga upp dörren. Den hade ett rejält skjutlås (2) och jag undrar om 
inte familjen var hemma då branden bröt ut, för nyckeln (3) låg alldeles 
bredvid låset. Om vi går över tröskeln och in i farstun, så satt där, precis 
som vi har ljusknappen vid dörren i vår hall, en ljushållare med dropp
bricka (4) till höger om dörren.
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Så här såg det nerbrända huset ut när arkeologerna påträffade det 600 år 
senare. Siffrorna på bilden hänvisar till de föremål som nämns i texten.
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Skjutlåset med sin nyckel och hänganordningen till dörren.

Något av den påträffade personliga utrustningen i form av söljor och remändebeslag.
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De ljushållare som fanns kvar i huset.

Går vi vidare in i rummet finner vi en del enklare verktyg för sömnad. 
En dekorerad sländtrissa av ben för att spinna tråd (5) och ett nålbryne 
(6) för att vässa nålarna låg strax till höger innanför dörren. Lite längre 
in i rummet fanns en nål av brons som mycket väl kan ha varit en synål, 
men den var avbruten så ögat saknas.

För att lysa upp rummet har man haft fler, enklare ljushållare. Dessa 
fäste man genom att sticka in dem i väggen.

Några remsöljor av brons och järn, som användes för att fästa rem
mar, låg ganska nära dörren. Dessa kan både komma från hästens selar 
och människornas livremmar. Ett remändebeslag av brons (7) kommer 
säkert från samma rem.
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Vid den västra väggen påträf
fades en fin keramikkanna av äld
re rödgods (8). Den är missfärgad 
av den kraftiga värmen från elds
vådan, men annars i mycket gott 
skick. Kannor var mycket moderna 
under 1200- och 1300-talet. Under 
1300-talet började man importera 
vita smäckra krus av stengods från 
området kring Rhen i Tyskland. 
Inte långt från rödgodskannan på
träffades ett trasigt och bränt så
dant krus (9). Den är lite ovanlig 
för den har en liten hällanordning, 
en så kallad snås.

På golvet, vid den södra väggen 
stod en liten kista med låsklinka, 
hängsla (10) och bandgångjärn 
(11). Själva träkonstruktionen har 

brunnit så det är bara järndetaljerna kvar. Men de ligger på sin ursprung
liga plats, vilket gör att vi kan se hur stor kistan varit och vad det varit i 
den. Den innehöll en tvärhacka (12), en stor kniv (13) och ett bryne (14). 
1 hörnet vid kistan stod en spade med järnskoning.

I hela rummet, men kanske mest i den södra delen av rummet där det 
kanske stått en hylla, påträffades flera fragment av dryckeskärl av glas 
(15). Dessa har blivit mycket illa åtgångna av elden. Värmen har miss
färgat dem och de är krackelerade. Även om bitarna är små, kan man 
på flera av fragmenten tydligt se på formen att de kommer från bägare 
av glas, vilket var mycket ovanligt vid denna tid. Dessa små skärvor 
berättar för oss att det har varit en ganska välbeställd familj som bott 
här.

Keramikkannan. I

»> Spåren efter kistan och dess innehåll.
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Skärvorna efter glasbägare.

De smälta resterna efter malmgrytor i järn respektive koppar.



Köksutensilierna känns bekanta ännu idag.

Mitt på golvet låg två stora sammanpressade och svårt eldskadade me
tallkärl. Det ena var av koppar och det andra var av järn (16, 17). Av de 
sorgliga resterna kan man se att det troligen varit två grytor. Strax bredvid 
fanns en mindre keramikgryta av yngre svartgods.

Mellan grytorna och dörren fanns flera småföremål som kan förknip
pas med köksutrustning (18). Ett föremål som fick mig att le igenkännan
de var ett trasigt rivjärn av det slaget som är välvt och har en sida att riva 
mot. En svartbränd gaffel av horn hörde också till köksutrustningen. 
Ett litet, så kallat salvekrus, av rödgods låg 
bland småföremålen även om det kanske inte 
direkt förknippas med köket - om man nu 
inte haft någon kryddblandning i det

Under en av de stora stenarna mitt i rum
met som har burit en stolpe som i sin tur bar 
upp taket, låg ett genombrutet bronsföremål.
Det verkar ha varit någon form av ornament.
Jag undrar vad det kan ha suttit på för före
mål och varför det låg under stenen? Salvekrus.
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TORP 
LÄNGS 

VÄGEN TILL



TRELLEBORG.



Första gången jag träffade Bengt Jacobsson var 1977. Det var på Sta
tens Historiska Museum i Stockholm där vi båda skaffade oss erfarenhet 
av hur man konserverar arkeologiskt fyndmaterial. Bengt bodde då på 
Söderslätt och jag i Stockholm. Nästa gång vi träffades var 1981. Det 
var i en färghandel på Algatan i Trelleborg, och vi kunde konstatera att 
nu bodde vi båda söder om Landsvägen. I mellantiden hade jag själv 
hunnit göra en djupdykning i den skatt som de äldre lantmäterikartorna 
utgör och genomfört en studie av några byar väster om Trelleborg. Det 
är därför med största glädje jag återvänder till dessa byar - nu i sällskap 
med Bengt - i samband med utredningar inför E6:ans ombyggnad mel
lan Vellinge och Trelleborg. Ett arbete som under 2006-2007 genomförs 
i samarbete mellan RAÄ UV Syd och Malmö Kulturmiljö.

En berättelse om torp på Söderslätt kan kanske väcka förundran. 
Torp - det är väl små röda stugor med vita knutar som man stöter på 
när man har vägarna uppåt Småland och Mellansverige? Sådana där 
små ställen vars invånare en gång gjorde dagsverken på gårdar och gods 
och som idag är sommarhus. I det skånska slättlandskapets byar skulle 
väl husmansställe vara den närmast jämförbara bebyggelsekategorin. På 
sitt sätt är det också så, men bebyggelser som kallats torp har sedan slu
tet av vikingatiden funnits även i Skåne och Danmark. Här är det dock 
vanligtvis fråga om byar, ofta - men inte alltid - rätt små.

En av Skånes största torpbyar bestod på 1570-talet av 28 gårdar 
och finns strax väster om Trelleborg. Det är byn Maglarp, vars namn 
egentligen betyder ’det stora torpet’. Namnets förled är det danska or
det magle, som betyder stor, och efterleden är ett ursprungligt torp som 
slipats ner till ett -arp (från Magletorp eller Maglatorp till Maglerup 
eller Maglarp). Byar med namn där efterleden är -rup och -arp brukar 
av ortnamnsforskare ibland betraktas som äldre än de som har kvar den 
oförändrade formen -torp.

Längs dagens E6:a mellan Vellinge och Trelleborg finns utöver Ma
glarp, torpbyarna Ståstorp, Tågarp, Västra Tommarp, Bodarp, Her- 
manstorp och Herrestorp, samt längre västerut ensamgården Kungstorp. 
Längre norrut möter vi Eskilstorp, Södra Akarp, Västra Klagstorp, Naf- 
fentorp, Lockarp och Glostorp. Av övriga byar i området har flera namn 
som betraktas som äldre än torpnamnen medan andra är svåra att da
tera men kanske är någorlunda jämngamla med de äldsta torpbyarna.
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Malmö

Bunkeflo
Vintrie

Tjärdingslöv

Lockarp
Naffentorp

V. Klagstorp
Glostorp Käglinge

Hököpinge

Hötofta

S.Akarp^Eskilstorp(Vellinge ).
lerrestorp

V. Grevie

JHåslövKungstorp
i.Håslöv Bodarp

St. Hammar Hermanstorp
V.Värlinge Ö.Värlinge

Hammarlöv
SkegrieKämpinge

V.Tommarp Tägarp

Vlaglarp -JL-
Ståstorp ^

Fredshög

[Trelleborg]

Historiskt kända byar och gårdar längs väg E6 mellan Malmö och Trelleborg. Stjärnorna 
markerar de indikationer på försvunna torpbebyggelser som behandlas i texten.
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Här skall det dock inte handla om dessa existerande torpbyar, som 
trots 1800-talets enskiftesreform i de flesta fall ännu kan kännas igen 
som tydliga koncentrationer av bebyggelse. I stället handlar det om torp 
som har försvunnit, sannolikt redan under medeltiden. Bakgrunden är 
att E6:an skall byggas om till motorväg mellan Vellinge och Trelleborg. 
I förberedande utredningar kring fornlämningar som kan komma att 
beröras av vägbygget har ett antal indikationer på försvunna torpbyar 
uppmärksammats.

Att torp kunde läggas ner och försvinna är väl känt från dansk med
eltid. Hur det skulle gå till var reglerat i landskapslagarna. Här fanns 
också bestämmelser kring nyodling och hur man skulle gå tillväga om 
några bönder i byn ville flytta ut sina gårdar ur bygemenskapen och 
etablera nyodling på utmarken. En vanlig tolkning inom forskningen är 
att flertalet torpbyar uppstått som sådana utflyttningar. Några överlevde 
och utvecklades till välmående byar medan andra inte klarade sig, vilket 
resulterade i att gårdarna i enlighet med lagen återkallades till moder
byn. Mot denna bakgrund har man också tolkat in en ömsesidig relation 
mellan den äldre moderbyn (vanligen kyrkby) och torpbyn. Det faktum 
att även torpbyar kunde utvecklas till kyrkbyar har tagits som intäkt för 
att en stor del av torpbyarna bildats före det tidigmedeltida kyrkobyg- 
gandet och att torpbyar i vissa fall kunde överta moderbyns roll och 
utvecklas till sockencentrum.

I kontrast till den gängse bilden har det på senare tid hävdats att 
torpbyarna snarare har sin bakgrund i ett maktperspektiv och att de ska
pats som enheter i lokala godskomplex eller på kungligt initiativ. I det 
senare fallet har torpbyarnas etablering tolkats som en omorganisation 
av landskapet i samband med kungamaktens ökade maktanspråk under 
tidig medeltid.

De försvunna torpen mellan Malmö och Trelleborg är i varierande 
grad kända från tidigare forskning. Framställningen här bygger till stor 
del på förnyade studier av lantmäterikartor från 1700-talet. En genom
gång och jämförelse av de studerade torpen väcker en rad nya frågor. Re
dovisningen tar sin början söder om Malmö och slutar vid Trelleborg.

Skumparp. I södra delen av Naffentorps bymark, vid gränsen mot Västra 
Klagstorp finns ett område som kallas Skumparp. I detta område finns i
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dag en bebyggelse som betecknas Skumparps by och som etablerades 
här under tidigt 1800-tal. Skumparp är dock äldre än så och är av allt 
att döma ursprungligen en medeltida torpetablering. Enligt den äldsta 
geometriska kartan över Naffentorp från 1703 kallades området då 
Skumparpegrunden och brukades av bönder i Naffentorp. För detta 
erlade de avgift till ”en fru i Klågerup”, vilket innebar att Skumparp 
hörde till Klågerups gods. Det äldsta kända belägget för Skumparp 
finns i Lunds stifts landebok från omkring 1570, vilken redovisar ägor 
i Västra Klagstorp som då låg invid gränsen till Skumparp. På 1670- 
talet angavs Skumparpegrunden som ” Ödegrund, Frälsse och Utso- 
chn till Klogerup till Otto Lindenow. Har intet wäret huuss på i mans 
minne”.

Skumparpegrunden, som den framträder på kartan från 1703, re
presenterar förmodligen den nedlagda torpenheten i sin helhet. Det är 
betecknande att den ligger i gränsområdet mellan två byar och att det ti
digare ägoområdet skiljer ut sig från byarnas i övrigt tegskiftade marker. 
När den medeltida bebyggelseenheten Skumparp försvann är okänt, och 
det är osäkert om den skall betraktas som en utflyttarby från Naffentorp 
eller Västra Klagstorp.

En annan möjlighet är att Naffentorp, Skumparp och Västra Klagstorp 
haft en liknande tillkomsthistoria, men där Skumparp tidigt lagts ner 
och de två andra utvecklats vidare som byar.

Skumparps läge vid bygränsen sammanfaller även med en socken
gräns. Naffentorp ingick tillsammans med Vintrie och Bunkeflo byar i 
Bunkeflo socken. Västra Klagstorps by utgjorde ensam en egen socken. 
Skumparpegrunden framstår som delad mellan de två socknarna.

I Bunkeflo socken uppträder ytterligare torpnamn i Lunds stifts lande
bok och äldre kartor, som antyder att det kan finnas fler försvunna torp 
än Skumparp.

Bastorp. Bastorp i Glostorps socken har en komplicerad historia. I de 
äldsta beläggen från 1300-talet omtalas Bastorp som gård och egen 
socken. En notis från 1476 antyder att det då fanns bebyggelse på plat
sen. Denna bebyggelse har sannolikt ödelagts mot slutet av medeltiden. 
I jordeböcker från 1500-talet omtalas en eventuellt redan då försvunnen 
Bastorps kyrka.
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Koncept till enskifteskarta över Bastorpsmarken 1806. De kraftiga räta linjerna markerar 
förslaget till det nya enskiftet, där marken delades mellan gårdar i Glostorp (G.), Tygelsjö (T.), 
Hököpinge (H.), Käglinge (K.) och Fjärdingslöv (F.). På Käglinges markområde etablerades 
efter skiftet en gård som har fört vidare namnet Bastorp. Under det nya enskiftet framträder 
ett äldre teg skifte där ängen visas med grön färg och åkern med varierande färg på tegarna. 
Glostorps tegar visas med rosa, Tygelsjös med grå, Hököpinges med gul, Käglinges med 

beige och Fjärdingslövs med olivgrön färg.

«< Geometrisk karta över Naffentorp 1703. Kartan är ritad med norr nedåt men visas här 
rättvänd. Utöver de tegskiftade ägorna till byn markeras med röd kontur även den separat 
liggande "Skumparpegrunden"invid södra bygränsen. Dubbla hägnadsmarkeringar antyder 

att fägator anslutit till Skumparp på både den västra och den östra sidan.
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En beskrivning från 1765 redovisar ”Bastorpsjorden, som förr utgjort 
en by, församling och kyrka”.

Som markområde försvann Bastorp egentligen först i och med en
skiftet i början av 1800-talet då marken delades upp mellan de kringlig
gande byarna Glostorp, Käglinge, Fjärdingslöv, Tygelsjö och Hötofta. 
Detta hade sin bakgrund i att marken i Bastorp då hörde till gårdar 
i dessa byar. På konceptet till enskifteskartan över Bastorp från 1806 
framträder ett äldre tegskifte där åker och äng till gårdar i de olika by
arna uppträder i ägoblandning (jämför bilden på föregående sida).

Delar av den tegskiftade Bastorpsjorden redovisas även på kartor över 
Tygelsjö (1707) och Glostorp (1775). Möjligen hade detta tegskifte sin 
bakgrund i medeltida förhållanden och avspeglar då de gårdar som en 
gång funnits i Bastorps by.

På kartan från 1806 kallas området Bastorpsmarken. Kartan redovi
sar sannolikt byns hela ägoområde som i likhet med Skumparp ligger i 
ett gränsområde. Den senmedeltida nedläggningen av byn har inte inne
burit att Bastorpsjorden återgått till någon enskild moderby. I stället har 
marken fördelats på gårdar i ett flertal kringliggande byar. Om detta i sin 
tur speglar förhållanden vid Bastorps tillkomst är osäkert.

Torpåkrar i Vellinge. I Veil inges Norre vång registrerar Lunds stifts lan- 
debok både ”Eskilstorpp agir/marck” och ”Torpe ager” för flera gårdar. 
Båda namnen kan lokaliseras genom en geometrisk karta från 1706. 
Namnet Eskil storps åker kan ges en förklaring genom läget invid grän
sen mot grannbyn i norr, Eskilstorp. Flera Vellingegårdar hade dessutom 
åker på norra sidan av gränsen, inne i Eskilstorps bymark, och Eskil
storp hade enstaka tegar på Vellingesidan. Torpåkrarna var lokaliserade 
närmare bykärnan i Vellinge.

»> Torpåkrar i Vellinges Norre vång. Bild en bygger på ett urval av upplysningar från lant
mäterikartor med tillhörande beskrivningar över Vellinge 1706 och 1770. De röda prickarna 
markerar vilken teg eller plats inom bymarken som en viss namnuppgift knyts till. Tofterna, 
som är markerade med röd kontur, har ett direkt samband med gårdarnas bebyggelseplatser 
invid bygatan. Streckad brun linje markerar väg. Det spretiga tegmönstret på båda sidor om 
bygränsen visar på en ägoblandning mellan Vellinge och grannbyn i norr, Eskilstorp, inom 

detta område (jämför bilden på sidan 85).
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En möjlig tolkning skulle kunna vara att Torpåkrarna låg i riktning 
mot Eskilstorpsåkrarna som i sin tur låg i riktning mot Eskilstorp. Kom
binationen av torpnamn och ägoblandning på båda sidor av bygränsen 
antyder dock möjligheten att det faktiskt rör sig om en försvunnen torp
bebyggelse som delats mellan Vellinge och Eskilstorp, båda kyrkbyar.

Björstorp. I gränsområdet mellan Vellinge och Norra Håslöv finns ett 
flertal indikationer på nedlagda bebyggelser. Björstorp uppträder som 
namnindikation i Lunds stifts landebok och i 1700-talskartor. Genom 
kartorna framträder här ett område på båda sidor om bygränsen, där 
namn som Björstorp, Björstorps åker, Björstorps mosse och Torpåker vi
sar var markområdet till Björstorp en gång bör ha legat. Norra Håslövs 
gräns gör här en inbuktning i Vellinge som påminner om förhållandena 
i Skumparp.

Ät nordväst tillstöter i kartan över Vellinge ett område där namnet 
Håstoften uppträder. Toft har i Sydskandinavien samma betydelse som 
tomt och indikerar äldre bebyggelse. En tolkning kan vara ’toftområdet i 
riktning mot Håslöv’. Om Håstofterna i sin helhet betraktas som tofter- 
na (bebyggelseläget) för det försvunna Björstorp, framträder dess mark
område som betydligt större än om enbart Björstorpsnamnen räknas.

Marknamnsindikationerna uppträder i Vellinge och Norra Håslöv 
inte i likhet med exemplen ovan som namn på ett område som skiljer ut 
sig från omgivande byar, utan som namn på åker- och ängstegar som in
tegrerats i byarnas tegskiftade marker. Härmed påminner förhållandena 
mer om landskapslagarnas regler om en tillbakaflyttning till moderbyn. 
För Björstorp skulle det då vara fråga om två moderbyar. En likhet med 
Skumparp och Bastorp är å andra sidan lokaliseringen till ett gränsom
råde mellan två eller flera byar. När Björstorp etablerades respektive för
svann är okänt.

>» Indikationer på den försvunna enheten Björstorp på båda sidor om gränsen mellan 
Vellinge och Norra Håslöv. För Norra Håslöv visas den äldsta kartan från 1765 samt orange 
prickar för namnlokalisering. För Vellinge gäller motsvarande som i föregående bild. Utöver 
torpnamnen finns ett större område i Vellinge där namnet Håstoften uppträder på ett stort 

antal tegar (jämför bilden på sidan 85).
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Leergrafsstycket Wällingehögsryggen VVällingehögs åkr

SankalleHåstoftten
stoftten

Odugl (?)

Långrinj 

Björstorpisiåkerlått

Biörstorps åkraBiörstorp

Västre Vellen^en(?) • 

Sokiärskroken \
Kårsängsåker

Biörstorps Måsi

Måsåcker Gåråcker
Odugelig Måse

VipeholrńęiStackede Korsebeck
Norre Korsebeck BrinckeryggarneSnäckebiär

GydebeckHönekulle



Gerop/Järup. Öster om Björstorp har namnet ” Geropp/Gerrorp ” regist
rerats i Lunds stifts landebok inom Vellinge och Norra Håslöv. I 1700- 
talskartor för Vellinge redovisas ”Gjärupps/Giäråpps” åkrar respektive 
”äng på Hjerp”. Genom kartstudierna förefaller det som att hela denna 
enhet tillförts Vellinge när den las ned. Den teg som enligt Lunds stifts 
landebok låg i Norra Håslöv bör motsvara en teg med namnet Järup 
som enligt den äldsta kartan över Norra Håslöv från 1765 låg inom Vel- 
linges mark.

Utan namn. Öster om Gerop/Järup finns ett område som är fragmenta
riskt redovisat på 1700-talskartor för ett flertal byar och som tidigare 
inte uppmärksammats. Sammanfogas redovisningen från dessa kartor 
framträder ett område i gränsområdet mellan Vellinge, Norra Håslöv, 
Fuglie och Herrestorp, vilket uppvisar en ägoblandning som påminner 
om den som ovan redovisats för Bastorp. De byar som hade del i områ
det förefaller att ha varit Vellinge, Herrestorp, Norra Håslöv och Södra 
Håslöv. Merparten av området tillföll efter enskiftet Norra Håslöv.

Även om detta område inte är känt genom bebyggelseindicerande 
marknamn eller medeltida skriftliga källor, ligger det nära till hands att 
betrakta det som en möjlig medeltida torpenhet. Alternativt kan det ha 
varit en del av någon av de kringliggande försvunna enheterna. Genom 
uppdelningen på flera kringliggande byar framträder dock en tydlig skill
nad mot exempelvis Gerop/Järup.

>» Indikationer på försvunna bebyggelseenheter i gränsområdet mellan Vellinge, Norra 
Håslöv och Södra Håslöv. Utöver källmaterial som presenterats i de två föregående bilderna, 
redovisas här även upplysningar för Södra Håslöv 1770 med brunt. Enheten Gerop/Järup 
framträder genom namnindikationer inom Vellinges mark, samt genom att Norra Håslöv 
har några tegar inom detta område. Öster härom finns ett område som saknar namnuppgift 
men som uppvisar ägoblandning mellan de tre byarna. Längst i öster utgör namnet "Öbölle" 
(Ödeböle) och ett toftområde på stort avstånd från bytomten indikationer på en försvunnen 
bebyggelseenhet. Utöver indikationer på försvunna torpbebyggelser, visar namn som 
Vellingehög, Åges hög ("Ogehög"), Högmans grav och Belte dös att 1700-talskartorna ofta 

registrerar fornlämningar (jämför bilden på sidan 85).
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Kråkeholm

Oduglig
Wällingehögs åkra

Wällingehögsryggen Giäråpps åker Öbölle
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Ödeböle. Lunds stifts landebok redovisar ägor i Norra Håslöv som kall- 
lades ”Øbolle”. Namnet betecknar en öde bebyggelse, ’Ödeböle’, och 
platsen kan lokaliseras med hjälp av 1700-talskartor för Norra Håslöv 
och Fuglie. Namnet uppträder i ett område längst i öster inom Norra 
Håslöv och gränsande till det ovan nämnda området med ägoblandning. 
Kartan för Fuglie har inte undersökts närmare, men mycket tyder på att 
Ödeböles mark delats mellan Norra Håslöv och Fuglie.

Direkt söder om Ödeböle uppträder i 1700-talskartorna för både 
Norra och Södra Håslöv ett sammanhängande område med toftnamn. 
Liksom för Björstorp kan man tänka sig att det rör sig om tofter till den 
genom bebyggelsenamnet identifierade enheten. I så fall har Ödeböle 
delats mellan Norra Håslöv, Södra Håslöv och Fuglie.

Kungstorp. Om man inte räknar de två områdena med toftnamn som 
indikationer på självständiga bebyggelsenheter (vilket man i och för sig 
skulle kunna göra), uppträder fyra försvunna torpbebyggelser i gräns
området mellan Vellinge och Norra Håslöv: Ödeböle, ”Utan namn”, 
Gerop/Järup och Björstorp. Fortsätter man ut till stranden vid Fotevi- 
ken finner man den existerande ensamgården Kungstorp. Angränsande 
marknamn i Vellinge och Norra Håslöv är här Kungsängen/Kungsmark- 
sängen och Kungsstycket.

Dessa namn behöver inte innebära att markområdena tidigare hört 
till Kungstorp, utan kan ha sin bakgrund i att markerna gränsade till 
kungsgården eller kungsmarken.

Kungstorp har i äldre forskning uppfattats som en medeltida sätes
gård som under lång tid legat öde. En koppling till kungamakten finns 
dokumenterad vid mitten av 1500-talet då bönder i Stora och/eller Lilla 
Hammar betalade årlig avgift för nyttjande av ”Kongsmarken”. I nyare 
forskning uppfattas gården som etablerad i början av 1700-talet och att 
den då tagit upp förleden från områdesnamnet Kungsmarken.

Den påvisade koncentrationen av försvunna torp i just gränsområ
det mellan Vellinge och Norra Håslöv innebär att man får överväga om 
detta ger nya infallsvinklar på Kungstorp. Det kustnära läget är dock så 
pass säreget i förhållande till övrig bebyggelse att man inte självklart kan 
se direkta paralleller mellan Kungstorp och övriga torpbebyggelser.
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De undersökta byarna visade mot en översiktlig presentation av kulturlandskapet på Söder
slätt omkring 1700. Det sammanhängande stråket av försvunna torpenheter i gränsområdet 
mellan Vellinge och Norra Håslöv väcker frågor om ett eventuellt samband med gården 

Kungstorp och områdesnamnet Kungsmarken. Bakgrundskarta efter Nordholm 1967.
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Torpåkrar i Magiarp, Skegrie och Stävie. I ett område där dessa tre byars 
marker möts redovisar Lunds stifts landebok ”Torpe agir” och liknande i 
både Maglarp och Stävie. 11700-talskartorna uppträder här torpnamn för 
alla tre byarna. Förhållandena pekar tydligt mot att en försvunnen torpen
het delats upp mellan de tre byarna. Både läget i ett gränsområde och en 
uppdelning mellan flera byar känns igen från tidigare exempel.

I anslutning till området för torpnamnen finns även andra namn med 
bebyggelseindicerande karaktär. I Skegrie uppträder i kartmaterial från 
1700 Norra och Södra Sassartofterna och i Lunds stifts landebok ”Sat- 
zere toufften”, vilket skulle kunna antyda både torpenhetens bebyggelse
plats och ett namn, Sassertorp. Ett annat namn som genom sitt efterled 
kan antyda en nedlagd bebyggelse är Kycklingegrunden (Skegrie)ZKyl- 
Iingegrunden (Maglarp). Någon bebyggelse med namnet Kyllinge är 
dock inte känd i området.

Svenstorp. Det sista exemplet på nedlagda torp längs vägen till Trelle
borg uppträder inom stadens mark. Svenstorp avviker från de övriga 
exemplen genom att det finns synliga lämningar efter en vallgravsomgär- 
dad medeltida herrgård.

Gården har genom arkeologiska undersökningar visat sig ha varit 
kontinuerligt bebyggd från tidig medeltid till omkring mitten av 1300- 
talet. Det äldsta skriftliga belägget är ”Suenstruppe iordtt” i Lunds stifts 
landebok. För denna jord, som brukades av Trelleborgs råd, erlades av
gift till kyrkan och sockenprästen i Västra Tommarp.

Av skriftliga källor framgår att Svenstorp förvärvats av Trelleborgs stad 
på 1390-talet, varvid dess markområde rimligen inlemmades i stadens 
jordar. Innan dess har Svenstorp eventuellt haft ett samband med Västra 
Tommarp och hört till denna socken. Dokumentet antyder möjligheten

>»Torpnamn i gränsområdet mellan Maglarp, Skegrie och Stävie. För Maglarp visas en lant
mäterikarta från 1700, där blåa prickar redovisar lokaliseringen av vissa av beskrivningens 
marknamn. För Skegrie redovisas upplysningar från karta och beskrivning, också från 1700, 
med orange. Ägoblandningen i området framträder tydligt på Maglarpskartan genom att 
ett flertal tegar markerats med avvikande färg och förklarande text som "Skegrie ägor", 

"Stävie ägor/mark" och "Kyllingegrunden".
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Svenstorp

Översiktsplan över undersökta bebyggelselämningar på 
Svenstorps herrgård. Efter Cinthio 1956.

att det utöver herrgården även kan ha funnits en tillhörande bybebyg
gelse utanför vallgraven. Det historiska kartmaterialet ger få ledtrådar 
till en identifiering av Svenstorps ursprungliga markområde.

Svenstorps herrgård är som fornlämning betydelsefull och har få kän
da motsvarigheter i sydvästra Skåne.

>» De vallgravsomgärdade resterna efter Svenstorps herrgård framträder på en karta över 
Trelleborgs landsförsamling 1886. Vägen som passerar Svenstorp är Trelleborgs infart från 
Västra Tommarp, som fortfarande har samma sträckning. Längst ned i vänstra hörnet fram

träder den vid tiden för kartan nyöppnade järnvägen Malmö-Vellinge-Trelleborg.
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Trelleborgsvägens torp. Genomgången av de försvunna torpen i området 
kring E6:an pekar både på likheter och skillnader - och väcker frågor. 
En påtaglig likhet ligger i den återkommande lokaliseringen till gräns
områden mellan två eller flera existerande byar. I samtliga fall rör det 
sig även om sockengräns. Skall detta ses enbart som en konsekvens av 
att markerna till nedlagda torp många gånger delats av kringliggande 
byar, eller speglar det även situationen när torpen etablerades? Vilket var 
först? Var det fråga om en expansion till tidigare allmänningar mellan då 
existerande byar? Kan man i så fall dra några slutsatser i relation till de 
torp som inte lagts ned?

När det gäller sättet som man hanterat de nedlagda torpen på uppträ
der intressanta skillnader. I några fall kvarstår marken mer eller mindre 
intakt och fortsätter att brukas av bönder i grannbyn/grannbyarna. I 
andra fall delas marken upp och inlemmas i flera grannbyars bymarker. 
Endast i något fall förefaller det som att ett nedlagt torp i sin helhet 
förts till en by. Beror detta på när de las ner? Eller kan det relateras till 
jordägarnas strategier i ett godspolitiskt perspektiv? Har de stora byarna 
Vellinge, Håslöv, Skegrie och Maglarp växt på de nedlagda torpens be
kostnad? Hur förhåller sig torpnedläggelserna till tolkningar om kunga
maktens intressen?

Svenstorp framstår som något av en främmande fågel i relation till de 
övriga exemplen. A andra sidan har nyare forskning visat att det under 
tidig medeltid kan ha funnits lokala huvudgårdar i stort sett i alla byar 
men att de i stor utsträckning försvunnit genom delning. Eventuellt kan 
nedläggningen av både torp och lokala huvudgårdar ha varit delar av en 
generell process av förändringar under 1200- och 1300-talet.

Oavsett vilket, visar studien på metoder för att lokalisera försvunna 
torp. En nyckel ligger i kombinationen av skriftliga källor och äldre kart
material. Namn som innehåller ordet torp är en tydlig indikation, men

>» Rekonstruktion av bylandskapet väster om Trelleborg enligt kartor från 1661. Dessa 
kartor är schematiska och delvis felaktiga i vissa detaljer, men dubbla hägnadslinjer visar 
hur fägator länkat samman byarna och möjliggjort tillgång till gemensamma betesmarker.

Efter Riddersporre 1979.

90





hit hör även bebyggelseindicerande beteckningar som ödeböle och toft 
liksom efterled som -mark eller -grunden. Gränsläge i förhållande till 
existerande byar framstår också som ett återkommande drag. I flera ex
empel framträder torpenheterna genom att marken brukades av bönder i 
flera byar. I fall som Bastorp sammanfaller detta med att marken utgjort 
ett särskilt område avgränsat från de kringliggande byarna. I andra ex
empel framträder ägoblandningen först när kartor för angränsande byar 
studeras tillsammans.

Toftnamnen har en särställning eftersom de har en generell koppling 
till bebyggelse, inte enbart torp. I det undersökta området finns ytterli
gare exempel på toftnamn som kan vara bebyggelseindicerande, men då 
dessa inte har någon klar relation till övriga ”torpindikationer” har de 
tillsvidare lämnats utanför diskussionen.

En jämförelse med de torp som överlevde är naturligtvis ett viktigt 
steg för fortsatt forskning. Vad betyder det exempelvis att två gårdar i 
Vellinge som hade jord i Herrestorps tre vångar, i ”moderbyn” hade ett 
sammanhängande område kallat Hogårdsjorden, ”Herregårdsjorden”?

En annan infallsvinkel gäller kontaktlänkar och kommunikation 
mellan byarna i ett lokalt perspektiv. Ett äldre kommunikationssystem 
utgjordes av fägator, så kallade tvekast. Dessa fungerade som hägnade 
transportkorridorer som bland annat gjorde det möjligt för betesdjur att 
röra sig mellan betsmarker och bebyggelse utan att komma i kontakt 
med det som växte på åker och äng.

Vid tiden för 1700-talskartorna var uppodlingsgraden hög på Sö
derslätt, och fägator framträder då som lokala angelägenheter inom res
pektive by. I flera fall framgår att de vid denna tid mist sin betydelse och 
att de var på väg att försvinna. Det finns dock indikationer på att de 
tidigare utgjort ett nätverk som länkat samman byarna med varandra.

Studerar man 1700-talskartorna för området mellan Malmö och Trel
leborg framträder flera exempel på fragmentariska rester av detta äldre 
kommunikationssystem. Fägatesystemet sammanfaller inte särskilt tyd
ligt med det historiskt kända vägsystemet, vare sig det lokala eller det 
regionalt överordnade. Däremot ser det ut som att det involverar de 
försvunna torpbyarna. En intressant aspekt är att fägatesystemet länkat 
samman bebyggelsen på tvärs mot det kommunikationsstråk som dagens 
E6:a representerar. I stället för en överordnad länk mellan Malmö och
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Trelleborg framstår det som ett nätverk som har länkat byarna till var
andra och till strandområdena mot Östersjön och Öresund.

Med torpen och fägatorna som utgångspunkt finns möjligheter till 
nya infallsvinklar på det tidigmedeltida landskapet.
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Den som är nyfiken på Trelleborgstraktens järnålder upptäcker snart 
bredden i Bengt Jacobssons mångåriga intresse och engagemang. Bengts 
insatser begränsas inte bara till undersökningar av gravar, boplatser och 
den unika ringborgen, hans forskargärning sträcker sig även vidare i 
landskapet och Söderslätt. Hans insatser är inte bara en bra introduk
tion till områdets äldre historia, utan också en viktig bas för fortsatta 
arbeten.

Sommaren 2005 fick jag själv möjligheter att leda undersökningarna 
av en stor järnåldersboplats vid Västervång i norra utkanten av Trelle
borg. Platsen har varit bebodd under större delen av järnåldern, från 
400-talet f.Kr. och fram i vikingatidw. Jag tänkte dock presentera bebyg
gelsen som den gestaltade sig under yngre järnålder, då en storgård och 
by skapades. Byn kom att ligga kvar på höjden under mer än trehundra 
år - från ca 770 till 1050 e.Kr.

Ungefär två kilometer därifrån, utmed stranden, låg vid samma tid en 
annan boplats, men av helt annat slag. Medan bosättningen vid Väster
vång utgjordes av gårdar med långhus, bestod bebyggelsen vid stranden 
huvudsakligen av grophus. De senare har nyttjats på säsongsbasis som 
verkstäder och enkla bostäder i samband med att det idkades handel och 
beskrivs närmare av Tyra Ericson i det följande kapitlet.

Handelsplatsen utnyttjades som mest intensivt under 700- och 800- 
talet. Aktiviteterna minskade i omfattning under 900-talets första hälft. 
Detta är inte unikt för Trelleborg, utan är något som har iakttagits på 
flera andra samtida handelsplatser i Skåne.

Några decennier senare ändrade strandområdet skepnad, då ringbor
gen började byggas. I skuggan av borgen, låg storgården och byn fortfa
rande kvar uppe på höjden, och skulle så göra även en tid efter att borgen 
så småningom lämnades åt sitt öde i slutet av 900-talet. Frågan är vilka 
samband - utöver tidsmässiga - som kan ha funnits mellan platserna och 
de människor som levde i trakten? Vad berättar de arkeologiska källorna 
och går de att väva samman till en samlad historia?

Vår historia börjar i mitten av 700-talet - en tid präglad av stabilitet och 
tillväxt - men också av förändring. Längre söderut, i nuvarande Frank
rike, Holland, Belgien samt delar av Tyskland, dominerades utvecklingen 
av det frankiska rikets expansion. Frankerriket grundades i slutet av 500- 
talet. Med Karl Martells maktövertagande i början av 700-talet inleddes
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en ny era i rikets historia. Under hans långa regeringstid vidgades rikets 
gränser både söder- och österut, men även norrut mot den skandinaviska 
halvön. I början av 700-talet inlemmades således de frisiska kustom
rådena, från Rhens mynning och upp mot den jylländska halvön. Det 
frankiska riket skulle under sonen Pippin den tredje och senare hans 
son Karl (den store) framstå som den allt dominerande stormakten, inte 
bara i politiskt utan också i ekonomiskt och kulturellt hänseende. Under 
dessa kungars styre utvidgades även samarbetet med den kristna kyrkan, 
som med tiden kom att bli alltmer inflytelserik.

Som en av nordbornas närmsta och mäktigaste grannar kom Franker- 
riket på olika sätt att påverka utvecklingen. De nära kontakterna avspeg
las på olika sätt i den materiella kulturen, genom importerade lyxartiklar 
i form av smycken och glasbägare, men även i det inhemska konsthant
verkets blomstring liksom i byggnadsskicket på överklassens gårdar.

I Frankerriket var makten baserad på personliga allianser mellan 
härskare och undersåtar, med kungen högst upp i hierarkin och där
under ett följe av professionella krigare och ämbetsmän. Ett typiskt drag 
var att kungen belönade sina högt rankade undersåtar med gåvor i form 
av exempelvis guld eller markområden. Dessa var dock personliga gåvor, 
vilket innebar att lantegendomar inte kunde gå i arv, utan gick tillbaka 
till kungen efter mottagarens bortgång.

Vi vet inte med säkerhet hur den politiska geografin såg ut i sydvästra 
Skåne under 700- och 800-talen. Mycket talar dock för att en makt
struktur liknande den frankiska efter hand togs upp av de ledande släk
terna i våra trakter. Detta innebär i så fall att den politiska makten inte 
grundades på kontroll över land- och vattenområden utan byggde på ka- 
rismatiska ledares förmåga att knyta och upprätthålla vänskapsförbund 
och allianser med andra inflytelserika personer och släkter.

Vid Uppåkra, några kilometer söder om Lund, fanns en mycket stor 
och rik boplats - förmodligen en av de största i Norden vid denna tid. 
Undersökningar med metalldetektor har visat på ett utomordentligt rikt 
fyndmaterial, som berättar om en plats av stor betydelse. Fynden berät
tar inte bara om omfattande hantverksaktiviteter, och ett brett nät av 
handelskontakter, utan visar att såväl militär som aristokrati fanns på 
plats. Dessutom vittnar de unika lämningarna efter en kultbyggnad om 
att platsen även tjänat som religiöst centrum.
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Vy från byn på höjden ut mot havet och handelsplatsen.

De många fynden av främmade föremål såsom exklusiva dräktspän
nen och dryckeskärl av glas, vittnar om att ledarna i Uppåkra hade ett 
rikt kontaktnät med områden på den europeiska kontinenten. För att 
upprätthålla kontaktvägarna behövdes ankringsplatser längs kusterna, 
där skeppen tryggt kunde lägga till och där varor kunde bytas. 1 en tid 
då rikedom, ära och anseende kunde uppnås genom strid eller farliga 
företag som raider och plundring var dessa kustnära handelsplatserna 
naturligtvis attraktiva mål. Vi kan på goda grunder anta att de flesta av 
dessa platser stod under någon form av beskydd.

Det område vid den skånska sydkusten där staden Trelleborg skapa
des ett halvt millennium senare, vid 1200-talet mitt, var redan på 700- 
talet strategiskt intressant som samlingsplats för handel och hantverk. 
Problemet är att vi länge saknat närmare kunskap om hur bebyggelsen 
gestaltade sig i området kring handels- och hantverksplatsen. Vad fanns 
här innan denna anlades och vilka relationer hade invånarna med be
folkningen på andra boplatser i trakten? Vi vet inte heller vem eller vilka 
som låg bakom platsens etablering. Fanns det någon lokal elit i området
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med egna intressen i handel och hantverk? Eller ska vi istället tänka oss 
ett scenario där strandboplatsen utgjort en bricka i ett större ekonomiskt 
och politiskt strategiskt spel iscensatt av den elit som hade Uppåkra som 
centrum? Vad som skulle kunna tala i denna riktning är att en av de stör
re och viktigare färdlederna i denna del av Skåne som är känd från histo
risk tid, löpte just mellan Uppåkra och Trelleborg. Vägsträckningen kän
ner vi utifrån de äldre historiska kartorna, men både fornlämningsbilden 
och de äldre ortnamnen tyder på att den har betydligt äldre anor.

Vad vet vi då om hantverkarnas och köpmännens plats? I takt med 
att nybyggnation och andra markarbeten genomförts i staden från 1970- 
talet och framöver, har bilden av en stor strandnära boplats sakta vuxit 
fram. De arkeologiska insatserna berättar om ett omfattande kulturlager 
med avfall efter bosättningen. Som Bengt har visat i olika sammanhang, 
har bosättningen sträckt sig ca 800 m längs den gamla stranden och 
mellan 100 till 200 m upp från strandkanten. Boplatsen har i väster och 
öster avgränsats av två bäckar med utlopp i havet.

Arkeologerna har i många av schakten stött på lämningar efter grop
hus, små byggnader med nedsänkt golv och sadeltak. De anses ha fung
erat som arbetsbodar eller verkstäder men också som enkla bostäder. 
Bebyggelsen har även omfattat större stolpbyggda hus. Åtminstone tyder 
undersökningen i kvarteret Kråkvinkeln på detta. Att långhus inte hit
tats inom andra delar av bosättningen kan bero på att lämningarna efter 
dessa är svåra att urskilja inom de mindre ytor som grävs inne i staden.

Bland fynden från strandboplatsen märks sländtrissor (tenar för spin
ning av ulltråd), vävtyngder och bennålar som vittnar om textilhantverk. 
Andra hantverk, som smide, bronsgj timing samt ben- och hornhantverk, 
har ännu inte belagts. Däremot kan fyndet av en glasdroppe möjligen 
tyda på att glasbearbetning utövats på platsen. Bland fynden finns även 
olika vardagsföremål som brynen, kvarnstenar (drejkvarnar), kammar 
och isläggar (dåtidens skridskor).

Största delen av fyndmaterialet utgörs dock av keramik. Merparten 
härrör från odekorerade kärl gjorda i området. De karakteriseras av flat 
botten och inåtböjd mynning och förekom från 700-talet och fram till 
1000-talets första hälft. Vidare märks ett inslag av skärvor från kärl från 
andra sidan Östersjön, främst av typerna Feldberg och Fresendorf, namn
givna efter nordtyska fyndorter. Men det finns även enstaka skärvor från
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Spåren efter storgården och byn blir åter synliga efter mer än tusen år under åkerns mylla.

mer exklusiva kärl av så kallad Tatingertyp. Dessa hankförsedda kannor 
från frisiskt område har av forskningen ofta satts i samband med den 
tidiga kristna missionen. Från strandboplatsen finns slutligen enstaka 
skärvor från glasbägare, troligen av västeuropeiskt ursprung.

Bilden av den yngre järnålderns bebyggelse i trakten kring strandbo
platsen var länge helt okänd. Det dröjde fram till år 2001 innan den första 
boplatsen med vanlig gårdsbebyggelse undersöktes ett stycke nordväst om 
staden - vid Ståstorp. Bengt som var ansvarig för undersökningen har i 
en artikel ingående beskrivit gården utifrån de ovanligt välbevarade av
trycken efter flera stolpbyggda hus. Gården förefaller ha legat för sig själv 
och gav inte intryck av något större välstånd. Först sommaren 2005, inför 
kommunens utbyggnad av området vid Västervång norr om staden, hit
tades lämningar efter en mer omfattande järnåldersbosättning.

Det intressanta med boplatsen vid Västervång är att man kan följa 
bebyggelsen på samma plats under mer än tusen år, från 400-talet f.Kr. 
och fram i vikingatid. Den äldre bebyggelsen har som regel bestått av

101



Så här kan byn vid Västervång tänkas ha sett ut under 800-talet.

enskilda gårdar, som med återkommande intervall - kanske inför varje 
ny generation - har flyttats till ett nytt läge inom den hävdade marken. 
Först under 700-talet blev bebyggelsen mer stationär och en by etablera
des på höjden. Byn bestod i sitt äldsta skede (ca 770-900) av minst fyra 
eller fem gårdar. Dessa byggdes kring en naturlig sänka som hade fyllts 
ut ungefär två tusen år tidigare, under äldre bronsåldern. En av gårdarna 
i byn, placerad lite för sig själv väster om sänkan, har varit betydligt 
större de övriga. Gården har med sitt knappt fyrtio meter stora långhus 
haft en samlad byggnadsareal på långt över 380 m2, vilket kan jämföras 
med den minsta gården i byn som bara haft en yta på knappt 100 m2 .

Under vikingatidens senare del (900-1050) byggdes storgården och 
två andra gårdar om, medan de övriga las ned eller flyttade. Storgårdens 
långhus var under båda byggnadsfaserna till utseende och proportioner 
närmast identiska. Husen har varit 37 respektive 34 m långa med tydligt 
konvexa ytterväggar och en största bredd mitt i husen på 8,7 m. Båda
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husen har haft minst tre ingångar, varav 
två på den norra långsidan och en på 
den södra. Den största skillnaden mel
lan långhusen återfinns i den inre kon
struktionen, där antalet och placeringen 
av de träbockar som burit upp taket 
tyder på olika planlösningar. Där det 
äldre huset har haft tio eller elva bockar, 
varav sex i husets mittparti ställda med 
en tätare placering, har det yngre hu
set endast haft sju till åtta bockar. Det 
längsta spannet mellan bockarna (ca 
12 m) återfinns i husets mittsektion och 
markerar sannolikt bostadsrummets 
placering.

I båda faserna har det hört extra 
byggnader till storgården. Under den 
yngre fasen fick gården en mer kom
plex sammansättning, då den förutom 
huvudbyggnaden omfattat två extra 
stolphus. Den ena av dessa - en 20 m 

stor byggnad - låg vinkelrätt mot långhuset och har varit sammanbyggt 
med detta. Till gården hörde även ett medelstort hus söder om huvud
byggnaden. Detta gav gården en samlad byggnadsareal på mer än 510 
m2. Att byggnadsytan ökat så mycket måste betyda att gårdens ekonomi 
förändrats i något avseende. Kanske har en ökad spannmålsodling krävt 
extra utrymmen i form av till exempel tröskloge, förråd, eller förvaring 
av gårdens produkter och utrustning. Kanske har det extra långhuset 
söder om huvudbyggnaden hyst gårdens arbetskraft.

Den östra gården bestod under den yngre fasen av ett långhus, cirka 
22 m långt och 6 till 8 m brett. Byggnaden har uppförts i en stil som bär 
tydliga influenser från hus av så kallad trelleborgstyp, med markerat 
konvexa långväggar, med utdragna bockar som lämnar plats för ett stör
re salsliknande rum i husets mittsektion. Vårt långhus saknar dock de 
för de klassiska trelleborgshusen så karakteristiska yttre snedsträvorna, 
och har istället haft en enkel väggkonstruktion troligen med flätverk och
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Fähus Bostad

i. Ombyggd ingång

Bostad
7,5 7,4 11,9 7

Jämförelse mellan storgårdens äldre och yngre hus.

klinelera. Till gården har även hört ett mindre stolphus, beläget cirka 
åtta m söder om och parallellt med långhuset. Denna byggnad är cirka 
11,5 m lång och 6 till 8 m bred och har liksom långhuset haft utbuktan
de långväggar. Ingången låg mitt på den norra långsidan och var därmed 
orienterad mot långhuset. Vilken funktion det mindre huset haft är svårt 
att säga, men spåren efter flera indragna väggstolpar antyder att huset 
haft antingen en dubblerad väggkonstruktion, eller någon form av inre 
väggfasta bänkar. Detta talar för att huset inte använts som uthus, utan 
haft andra funktioner - kanske som verkstad eller som bostad.
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Storgården i Västervångs äldre (överst) och yngre skede.
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Väggfast bänk'

offerfynd ombyggd vägg

Väggfast*bänk

Den östra gården på Västervång.

Till byn har även hört ett mindre verkstadsområde beläget i den syd
östra delen. I ett litet treskeppigt stolphus på ungefär 35 m2, med öppen 
gavel och vindfång mot söder, fanns diskreta spår efter en eldstad. Några 
spår av smide hittades dock inte, utan det är istället konstruktionen som 
antyder att det rör sig om någon slags verkstad. Däremot innehöll en 
grop ett stycke nordost om huset flera intressanta fynd; en intakt ben
nål, en ornerad kam, en kniv samt delar av kronhjortshorn med spår 
av bearbetning. Tillsammans vittnar dessa föremål om att det bedrivits 
textil- och hornhantverk.

Undersökningen vid Västervång berättar om ett välmående bonde
samhälle präglat av ekonomisk stabilitet och välstånd. Härom vittnar 
inte bara de stora och välbyggda husen utan också det faktum att byn 
låg kvar på samma plats under närmare trehundra år. Storgården intar 
genom sin storlek och sitt annorlunda byggnadsskick redan från början
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'Jr
När storgårdens långhus byggdes i slutet av 700-talet las denna 

lilla offergömma, bestående av en sländtrissa, en glättesten och ett 
djurben, ner i grunden för att skydda gården mot olycka.

en särställning i byn. En liknande byggnadstradition återfinns i andra 
storgårdsmiljöer från samma tid, till exempel i Malmöområdet och vid 
Toftegård på Stevns på östra Själland. Särskilt likheterna i byggnads- 
skicket med de stora hallbyggnaderna vid Toftegård, bekräftar bilden av 
nära kontakter och utbyten inom den sociala eliten.

En intressant omständighet är att byn vid Västervång verkar ha an
lagts ungefär samtidigt med strandboplatsens blomstringstid, omkring 
700-talets mitt. Detta leder oss in på några av de frågor som ställdes i 
artikelns inledning: nämligen vilka samband och kontakter fanns det 
mellan byn och handelsplatsen nere vid stranden? Anlädes den senare 
platsen oberoende av byn - kanske på uppdrag av makthavarna i Upp- 
åkra? Eller finns det skäl anta att storbonden i byn utifrån egna eller 
andras - uppåkraelitens - intressen hade till uppgift att hålla platsen 
under uppsikt?
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Under den yngre järnåldern var landskapet i hög grad präglat av od
lingen och kreaturens betande. Byn hade en strategisk placering på syd
sluttningen av ett markerat höj dläge invid den viktiga färdleden som 
knöt samman Uppåkra och sydkusten. Detta gav byns invånare goda 
möjligheter att kontrollera transporter av såväl gods och varor som folk 
och fä. I det öppna landskapet bör även sikten från byn och ut mot havet 
ha varit god, vilket inneburit goda möjligheter för uppsikt över de fartyg
- fredliga eller fientliga - som färdades längs kusten eller ankrade för ett 
besök på strandboplatsen.

Byns särställning i förhållande till strandboplatsen markeras inte bara 
av storgårdens välbyggda långhus, utan märks även i den totala frånva
ron av grophus. Just frånvaron av grophus är anmärkningsvärt eftersom 
denna hustyp ofta förekommer i storgårdsmiljöer. Det kan finnas flera 
skäl till att vi, trots ihärdigt sökande, inte hittade några grophus. Anting
en har de legat i utkanten av byn, invid våtmarken i söder, och därmed 
utanför vår undersökning, eller så visar det på att man trots ett visst mått 
av hantverksaktiviteter i byn faktiskt inte byggde några grophus. Detta 
skulle i så fall kunna ses som ett medvetet val från bybornas sida, kanske 
för att markera skillnaden gentemot strandboplatsens verksamheter.

Undersökningarna av strandboplatsen tyder på att denna mot slutet 
av 800-talet och början av 900-talet successivt förlorade sin betydelse 
och så småningom kom att ligga mer eller mindre öde. Vissa delar av 
området verkar ha utnyttjats för odling, men i övrigt är det tveksamt om 
det fanns någon bebyggelse kvar på platsen. Under 900-talet första hälft
- eller eventuellt något senare - började man istället att bygga en stor 
borg i den västra delen av den forna boplatsen.

Trelleborgen i Trelleborg skiljer sig från de danska ringborgarna även 
genom att det saknas spår efter samtida bebyggelse inuti borgen. Detta 
har föranlett spekulationer kring dess funktioner. Beror avsaknaden av 
långhus på att borgen i dess yngsta skede aldrig färdigställdes - eller 
tjänade anläggningen andra syften? Då en äldre föregångare till Brygga
regatan har gått rakt igenom ringborgen, där vägen passerat den norra 
respektive södra porten, har det föreslagits att borgen kan ha fungerat 
som någon form av station för betalning av tull eller vägavgift.

Intressant för vår historia är att byn vid Västervång inte bara före
gick utan även överlevde den kustnära ringborgens ”uppgång och fall”.
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Fågelvägen uppgår avståndet mellan borgen och byn bara till cirka en 
kilometer. Vilken roll spelade byns invånare och storgården i samband 
med borgens planering och byggande? I början av 900-talet, då ring
borgen uppfördes var även storgården föremål för en omfattande om
byggnad. Det gamla långhuset revs och ett nytt stort långhus i samma 
båtformade byggnadsstil restes strax intill. Samtidigt försågs gården med 
ett extra långhus byggt i vinkel mot huvudbyggnaden. Denna byggnad 
uppfördes i en mer modern byggnadsstil - utan inre stolppar för att bära 
upp taket, som istället vilat på ytterväggarna. Storgårdens ökade areal 
tyder på att gårdens ekonomi förändrats i något avseende, troligtvis mot 
en större betoning på spannmålsproduktion. En större produktion bör 
indirekt även ha inneburit ett större välstånd. Kanske delar av detta väl
stånd användes vid byggandet av borgen?

Att stormannen haft egna intressen av borgbyggande förefaller inte 
särskilt troligt, utan borgens uppförande bör, som antyddes ovan snara
re ses i ett större regionalt och maktpolitiskt sammanhang. Däremot kan 
det mycket väl tänkas att storgården och byn på olika sätt bidragit med 
arbetskraft. Genom att låta byns och eventuella andra underlydande 
gårdars fria och ofria män delta i arbetet med borgens byggande, visade 
stormannen sin lojalitet mot den härskande eliten och stärkte samtidigt 
sin egen sociala position. Ett liknande scenario är tänkbart även i sam
band med borgens utbyggnad under 900-talets senare hälft.

Samtidigt som borgen förlorade sin betydelse och försvann i glömska 
i början av 1000-talet, fanns byn på höjden kvar ännu en tid. I byn valde 
man vid ombygganden av den östra gården att uppföra huvudbyggna
den med trelleborgshusens byggnadsskick som förebild. Långhuset vid 
Västervång tillhör dock inte den klassiska typen, utan ger snarare intryck 
av en dålig kopia, där typhuset getts en lokal utformning med en klen 
väggkonstruktion utan yttre snedsträvor. Detta tyder på en tillbakagång 
av byns välstånd, som också ger sig till känna genom att antalet gårdar 
minskade för att så småningom helt läggas ner eller flytta från platsen. 
Förändringens vindar blåste över landet och nya tider stundade för trak
tens invånare. Men detta är annan historia...
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En mulen men mild novemberdag 2003, efter att vi ägnat nästan två 
månader åt att gräva oss nedåt genom ett stycke medeltida Trelleborg i 
kvarteret Herkules, fick jag anledning att skriva i min anteckningsbok: 
Bengt hittat ett GROPHUS! De två sista grävningsdagarna fick Bengt 
och jag gräva ut grophuset, medan resten av arkeologerna dokumente
rade långprofiler och packade ihop. En bättre avslutning på fältarbets- 
säsongen kan jag inte tänka mig!

Sommaren 2005 var jag åter i Trelleborg. Den här gången undersökte 
vi den stora järnåldersboplats på Västervång som beskrivs av Anne Car- 
lie i den här boken. Vi hittade flera vendel- och vikingatida gårdar - men 
inga grophus. Varför inte?

Linder slutet av bronsåldern, genom hela järnåldern och en bit in i 
medeltiden anlade man grophus på många platser i Skåne. De är små 
byggnader med delvis nedsänkt golv och har vanligtvis fungerat som 
komplement till övriga hus på en boplats snarare än som boningshus. 
En genomgång av 201 västskånska grophus visade att de skiljer sig en 
del åt under olika tidsperioder, såväl till sin utformning som till vilka 
aktiviteter som bedrevs i dem. Allra vanligast var de under vendel- och 
vikingatid, då det också går att ana en skillnad mellan grophus på olika 
typer av platser. Till exempel var grophusen på den vikingatida handels
platsen vid Vikhögsvägen i Löddeköpinge i genomsnitt större än samtida 
grophus på vanliga boplatser.

Den vanligaste aktiviteten som går att belägga i grophus är hantverk 
av olika slag. Under förhistoriens gång blir hantverksrelaterade fynd 
vanligare och vanligare. Ofta hittar man spår av textilhantverk i form 
av vävtyngder och sländtrissor, men även andra hantverk har förekom
mit. Det tydligaste exemplet på detta kommer från Lilla Isie socken, 
där ett grophus var inrett som bronsgjuteri. I andra fall är det enstaka 
fragment av gjutformar, avfall från kamtillverkning, halvfärdiga hant
verksprodukter och liknande som visar vad de använts till. Ibland kan 
vissa konstruktionsdetaljer också ge ledtrådar. Medan de flesta grophu
sen har haft en stolpe vid vardera gaveln som burit upp ett ryggåstak, 
har somliga istället haft en stolpe i mitten och ett kåta-liknande tak. En 
del grophus har emellertid spår efter både gavel- och mittstolpar. Vad 
har mittstolpen då haft för funktion? Det visade sig att konstruktionen 
med både gavelstolpar och mittstolpe samvarierade med spår av just
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textilhantverk. Därför ligger det nära till hands att se mittstolparna som 
stöd för upprättstående vävstolar som inte varit lutade mot väggen, som 
i de flesta fall, utan stått mitt i rummet där takhöjden varit som högst.
I samband med arkeologiska undersökningar inom Trelleborgs medel
tida stadsområde stöter man ibland på lämningar efter stadens föregång
are: den boplats från yngre järnålder/vikingatid som nämnts tidigare i 
boken. Den har efterlämnat ett kulturlager och bland annat grophus 
på den strandrevel där den senare stadens huvudgata, Algatan, anlades. 
Grophus har även påträffats under Trelleborgen.

Någon samlad genomgång av grophusen i Trelleborg har tidigare inte 
gjorts, eftersom de ofta är något som kommit med ”på köpet” i samband 
med undersökningar som i första hand omfattat de medeltida lämning
arna. Då de inte heller var med i genomgången av västskånska grophus, 
kan det vara lämpligt att ordna dem i en egen grupp och jämföra dem 
med de andra variabel för variabel. Utifrån keramikfynd och 14C-analy- 
ser kan ”Trelleborgsgruppen” dateras till vendel-/vikingatid.

Grophuset som fanns i kvarteret 
Herkules under undersökning.



Den första variabeln rör platsens storlek, beräknat på hur många 
byggnader av olika slag som funnits på respektive boplats. Här får Trel
leborg, med 21 grophus och med de övriga byggnader som påträffats un
der Trelleborgen, räknas bland de stora platserna. Detta är som väntat, 
för stora platser är vanligast just under vendel-Zvikingatid.

Nästa variabel har att göra med vilken jordart grophusen anlagts på. 
Under den aktuella tidsperioden anlades de vanligtvis på sand eller grus. 
I Trelleborg är bara tolv grophus anlagda på sand och de övriga nio på 
mer eller mindre lerig grund.

Gropbusens storlek har i Trelleborg varit vansklig att avgöra. Århund
raden av stadsbebyggelse har medfört att de grävts sönder av husgrun
der, brunnar, ledningsschakt och annat. Endast för åtta av grophusen 
finns säkra storleksuppgifter, och för fyra andra finns ungefärliga. Trots 
detta är det tydligt att de medelstora husen, 5-12 m2 stora, dominerar, 
vilket också är det vanliga under vendel-/vikingatid.

Även grophusens konstruktion kan vara svår att urskilja i somliga 
fall. Jag anser dock att om det finns belägg för en gavelstolpe kan man 
anta att det funnits en vid den andra gaveln också, även om halva grop
huset är bortgrävt. Minst 17 av de 21 grophusen har haft gavelstolpar, 
flera av de andra har varit så störda av senare nedgrävningar att det inte 
gått att avgöra konstruktionen. Av de vendel-Zvikingatida grophusen i 
Västskåne är det bara ungefär hälften som haft gavelstolpar. I detta av
seende liknar Trelleborgsgrophusen mer den yngre gruppen, från yngsta 
vikingatid/äldre medeltid, där denna konstruktionstyp dominerar.

1 tre av grophusen finns tydliga märken efter mittstolpar i kombination 
med gavelstolpar, men endast ett av dessa grophus har också fynd som ty
der på textilhantverk. Hantverksindikerande fynd finns annars i samman
lagt tolv av grophusen. I tio av dem är det föremål med anknytning till 
just textilhantverk: vävtyngder, sländtrissor och bennålar. De andra två är 
ett slipstensfragment och ett bryne. Således finns hantverksspår i knappt 
60 % av grophusen, vilket är en något låg siffra för denna tidsperiod.

Ugnar och andra eldstäder saknas helt. I detta fall följer Trelleborgs
grophusen den samtida gruppen. I det västskånska materialet syns nämli
gen ett tydligt trendbrott mellan äldre och yngre romersk järnålder, det vill 
säga strax före 200 e.Kr. Före ”brottet” är det vanligt med ugnar/härdar 
i grophusen, efter det blir dessa ovanligare, grophus med kombination
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Så här har grophusen sett ut.

av gavel- och mittstolphål börjar förekomma och andelen grophus med 
hantverksspår ökar betydligt.

Sammanfattningsvis liknar alltså grophusen i Trelleborg på de flesta 
sätt de samtida grophusen i Västskåne. Den stora dominansen av grophus 
med gavelstolpar pekar framåt i tiden, medan förkärleken att anlägga 
grophus på lerig grund snarare är ett ålderdomligt drag. Det enda som 
tyder på att Trelleborgsboplatsen skulle ha varit inriktad på handel och 
hantverk snarare än vanlig bondeekonomi är ett antal fynd av ”finare” 
sort: fragment av bärnsten fanns i nästan en fjärdedel av husen (fem styck
en), skärvor av glasbägare i två hus och ett likarmat bronsspänne i ett.

Grophus är som sagt ett vanligt förekommande inslag i boplatsmiljöer 
från framför allt vendeb/vikingatid. I mycket stora mängder finns de på 
platser där det bedrivits handel och specialiserat hantverk, förutom den
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ovannämnda platsen vid Löddeköpinge kan nämnas en bo- och handels
plats vid Ahus med över hundra grophus. De flesta grophusen påträffas 
dock på vanliga boplatser, där de fungerat som vävstugor eller hantverks- 
bodar. I Trelleborgs närhet har Bengt Jacobsson undersökt två sådana 
platser: Maglarp och Ståstorp.

I Maglarp fanns en ensamgård med ett litet långhus och ett grophus, 
daterade till vendel-/vikingatid. Platsen är så liten att den närmast kan 
beskrivas som ett torp, och Bengt spekulerar i att de som bott här kan ha 
stått i ett beroendeförhållande till någon närliggande större gård. Bland 
fynden i grophuset var en sländtrissa som visade att man bedrivit textil
hantverk.

I Ståstorp har en mer normalstor gård legat i två generationer, också 
under vendeh/vikingatid. Vardera fas av gården har bestått av två lång
hus - ett bostadshus och ett fähus. Dessutom har funnits ett antal min
dre byggnader, varav två grophus. Även här fanns en sländtrissa i ett av 
grophusen.

Varför fanns det då - som inledningsvis nämndes - inga grophus på 
Västervångboplatsen? Här var undersökningsförhållandena utmärkta, 
det fanns inga yngre störningar och den avbanade ytan var så väl tillta
gen att eventuella grophus borde ha rymts inom den. Maglarp, Ståstorp 
och Västervång har likartade topografiska lägen, på mer eller mindre 
markerade höjder en bit in från kusten. Detta innebär att de rimligen 
haft någorlunda likartade förutsättningar för odling och kreatursskötsel, 
samtidigt som de alla låg tillräckligt nära havet för att kunna utnyttja 
även marina resurser.

Jag tror inte heller att det har med jordarterna att göra. Visst har det 
varit lättare att anlägga grophus på strandvallens sand och grus än på 
den leriga moränen vid Västervång, men som vi har sett finns det grop
hus på lerig grund även i strandnära lägen. Grophuset i Maglarp är till 
exempel också nedgrävt i lera.

Kan det ha med platsens storlek att göra? På Västervång finns inte en 
ensamgård utan en by med minst fyra gårdar. En av dem är, som Anne 
Carlie beskrev, en storgård, de andra något mindre. Vi vet idag inte hur 
omfattande annan bebyggelse än just grophus varit inom det som senare 
blev stadsområde. Några få långhus har påträffats i samband med un
dersökningen av Trelleborgen, men i övrigt är lagren så fragmenterade
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att det är svårt att urskilja denna typ av strukturer. Kanske fanns det inte 
någon större mängd kompletta gårdar här nere vid stranden? Kan det 
helt enkelt vara så att grophusen nere på strandvallen är utlokaliserade 
från, och ekonomiskt sett en del av, boplatser inåt land - som Väster- 
vång? Så här kan det ha sett ut: I byn på Västervång fanns en storgård 
med goda ekonomiska resurser, och resten av bönderna följde gärna dit 
storbonden ledde. Man hade kontroll över ett större markområde, ända 
ned till kusten, och har säkert haft gott om arbetskraft (en betydande 
del av befolkningen förmodas ha varit trälar vid den här tiden). Strand
ängarna gav gott bete, och läget var bra ur kommunikationssynpunkt 
till lands och sjöss. En del av gårdsfolket var utlokaliserade hit under 
vissa tider av året, såg till betesdjuren och ägnade sig samtidigt åt hant
verk och i viss mån åt handel. Huvudgården låg en bit inåt land, nära 
odlingsmarken och på tryggt avstånd från havet - många sjöfarare var 
handelsmän men andra härjade varhelst de kom åt.

Västervång och Trelleborg var säkert inte de enda platserna där denna 
typ av ”fäboddrift” var i bruk. Söder om Lilla Isie låg också grophus 
nära stranden, vad vi vet utan tillhörande långhusbebyggelse. Hur myck
et grophus fanns det egentligen längs med kusten? Kanske det speciella 
med Trelleborg inte är att här hnns grophus, utan helt enkelt att här har 
arkeologerna fått gräva ut dem!

117





VÄRLDENS
MEST KÄNDA 

TRELLEBORGARE.

av C
AR

O
LIN

E AR
C

IN
I



Visst var de beresta, människorna på vikingatiden och de mötte folk från 
när och fjärran. Utan att skryta kan dock ingen av dem sägas ha rönt så 
stort intresse som denne forne Trelleborgare. Tänk att mer än 1000 år 
efter sin död bli omtalad och figurera på bild i vetenskapliga tidskrifter 
som lästs av åtskilliga miljoner människor såsom Science Magazine och 
National Geographic. Inte hade han kunnat förutse att han en dag skulle 
få vara med på Discovery Channel på TV och vara av sådant intresse 
att han även blev omskriven i det franska vetenskapliga magasinet för 
ungdomar, Science & Vie Junior. För att inte tala om alla artiklar i dags
pressen världen över. Varför är han då så känd? Jo, han hade filat flera 
horisontella fåror på sina framtänder i överkäken.

Vad var det då han ville meddela med sina filade tänder. Han var inte 
ensam, minst en gelike hade levt i byn och blivit begravd på samma plats 
och drygt 10 mil nordost i Fjälkinge fanns det ytterligare två män med 
samma markering. Kanske hade de alla fyra vid något tillfälle varit på 
Gotland. Det tycks nämligen vara på Gotland som idén att fila framtän- 
derna har sitt ursprung. I alla fall är det så det kan tolkas, då det där på
träffats hos över 40 män. Kanske lade denne forne Trelleborgare upp ett 
brett grin och visade sina framtänder. För att ränderna skulle framträda
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svärtade han dem förmodligen med en massa blandad av fett och sot. 
Kanske ville han säga att jag är en skicklig handelsman som rest i öster
led, eller akta er för mitt blanka svärd, jag är den starkaste i min hird.

Idén med märken på tänderna är gammal men förekommer än idag. 
Människan, som det fåfänga flockdjur hon är, har i alla tider haft ett be
hov av att smycka sig och markera grupptillhörighet. Endast en av alla 
kroppsutsmyckningar kan dock överleva tusentals år i jorden - medve
ten modifiering av tänder. Människor från jordens alla hörn har föränd
rat utseendet på sina tänder; de har filat, borrat och gjort infattningar 
eller slagit av dem till spetsar. För femton år sedan upptäcktes de första 
fallen i södra Skandinavien. Europa hade tidigare varit en vit fläck på 
kartan i det här avseendet.

Den forna Trelleborgaren avslöjar dock inte sin hemlighet med de fila
de tänderna men han reser igen, men denna gång i den virtuella världen. 
Bilden av hans filade tänder har publicerats så långt bort som i Japan. 
Anade Bengt allt detta, när han en eftermiddag visade mig skallen lig
gande på hyllan i magasinet. Att han gjorde det satte myror i huvudet på 
mig och gav mig massor av inspiration eftersom jag alltid måste ta reda 
på varför det är som det är.
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Albäcksskogen

' Albäcksbacken

Den arkeologiska undersökningen på Albäcksbacken 1977.

Det är i november 1977. På sluttningen av Albäcksbacken i Magiarp 
strax väster om Trelleborg står Bengt Jacobsson och kisar. Ännu en gång 
ska backen avslöja hemligheter om de människor som för länge sedan 
använde den som begravningsplats. Precis som tidigare görs det arkeolo
giska undersökningar av backen för att skapa kunskap om det förflutna 
när det nu ska skapas vägsystem för att underlätta kommunikationerna 
mellan dagens människor. Den undersökning som Bengt står i begrepp 
att utföra ger oss en länk bakåt i tiden. Genom honom och hans före
gångare får Albäcksborna möjlighet att ta plats i historien. De skelett 
och fynd som jag femton år senare får tillfälle att studera närmare visar 
på Bengts förmåga att på ett ypperligt sätt dokumentera och ta tillvara 
informationen.

När han slutfört sina undersökningar av backen står det klart att det 
under årens lopp påträffats sammanlagt 26 gravar, med skeletten av to
talt 35 människor. Nästan hälften av dem var begravda ensamma men
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Så här har kroppslängderna på män och kvinnor varierat sedan stenåldern.

olika händelser har gjort att man vid flera tillfällen fått gravsätta fler än 
en individ vid samma tillfälle. Trots att de första gravarna hittades redan 
på 1930-talet var det först 1997 som en samlad osteologisk undersök
ning av alla skeletten kom till stånd. Förutom de få fynden i gravarna 
som daterar dem till romersk järnålder gjorde vi 1997 flera 14C analyser 
som bekräftade dateringen.

I det följande kommer några människors öden, från den tid vi kallar 
romersk järnålder att presenteras. Vilka var de? Hur kommer det sig att 
de var så storvuxna? Varför begravdes flera av dem i samma grav? Do
kumentationen, fynden och skeletten ger mig underlag för beskrivningar, 
alternativa tolkningar och ett visst mått av spekulationer.

Frågan var vad den osteologiska undersökningen skulle kunna ge 
för information om den tidens människor som inte redan var känd. På 
1980-talet hade en studie av gravar från Danmark visat att människorna 
där under Romersk järnålder var ovanligt långa. Hur förhöll det sig nu
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med människorna på den här sidan sundet, kunde kanske en studie av 
Albäcksborna bringa någon klarhet i detta?

Beräkning av kroppslängden kunde göras på 20 av de 26 männen och 
tre av de fyra kvinnorna från Albäcksbacken. Resultaten visade att både 
män och kvinnor i genomsnitt hade en kroppslängd som motsvarar da
gens svenskar, det vill säga 178,6 cm för män och 168,5 cm för kvinnor. 
Den längsta mannen var ansenligt lång, 195 cm, och den längsta kvin
nan var 171 cm. Det talar om för oss att levnadsförhållandena under 
denna tid i Skåne tycks ha varit så pass bra att människor haft förutsätt
ningar att uppnå sin optimala längd. Men representerar Albäcksborna 
ett genomsnitt av befolkningen? Svar ja, det kan man nog säga. Bengt 
och hans föregångare har kunnat visa att alla gravar utom två var myck
et sparsamma beträffande fynd, vilket tyder på att de gravlagda inte 
var folk av högre status. De danska gravarna, där den genomsnittliga 
kroppslängden är ungefär densamma som i Albäcksbacken, har visat 
att kroppslängden varierade mellan fyndfattiga respektive rika gravar 
och att individerna var längre än genomsnittet i de senare. Att rikedom 
representerad av gravgåvor och kroppslängd har ett visst samband vi
sade också undersökningen av en rikt utstyrd kvinnograv från Järrestad 
i sydöstra Skåne, daterad till 200-400 e.Kr. Hennes rikedom och status 
kunde spåras i hennes personliga utstyrsel. I graven hade hon fått med 
sig fibulor, med vilka man fäste klädedräkten, i brons, silver och förgyllt 
silver. Dessutom hade hon ett imponerande pärlhalsband som var ca 2,3 
m långt och bestod av 310 pärlor, en hårnål i silver och en kam. Med 
sig hade hon förutom detta fått ett dryckeskärl i glas och två lerkärl. 
Halsbandet som var stort och tungt att bära krävde nog en reslig gestalt, 
men så var hon också 176 cm lång, det vill säga åtskilligt längre än ge
nomsnittet för kvinnor på den tiden.

Vad känner vi då till om nordbornas kroppslängd genom historien? 
Förutom uppgifter utifrån rekryternas mönsterrullor från mitten av 
1700-talet och framåt så är arkeologiskt material den enda informa
tionskälla från tiden före 1900. Den hittills insamlade informationen har 
visat att förutom under romersk järnålder så är det endast vid ytterligare 
ett tillfälle som människorna har varit lika långa som idag och det är un
der sen bondestenålder, omkring 2000 år f.Kr. Människor hade vid den 
tiden under ett par tusen år successivt lämnat en tillvaro som jägare och
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En av gemensamhetsgravarna på Albäcksbacken.
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samlare för ett liv som bofasta bönder, vilket innebar en något jämnare 
tillgång på mat under året.

Man kan knappast förvänta sig att det i de små boplatserna under 
romersk järnålder var vanligt att flera personer dog inom såpass kort 
tidsrymd att det fanns anledning till gemensamma begravningar. Natur
ligtvis förekom det då, som i alla tider, omständigheter såsom sjukdomar 
och olyckor som innebar att det dog två eller i enstaka fall tre personer 
inom så kort tid att man inte hunnit begrava den förste innan nummer 
två och rentav nummer tre dog. På de flesta gravplatser under hela vår 
historia förekommer det någon eller några dubbelgravar som tyder på 
att två individer dött mer eller mindre samtidigt och därför kommit att 
begravas i tillsammans. De gravlagda behöver inte ha varit släkt för att 
man ändå ansett att de kunde begravas tillsammans. Majoriteten, 22 av 
de 26 gravarna på Albäcksbacken, innehöll endast en person men på 
både den norra och södra delen av gravfältet fanns det dubbelgravar. 
Den nordliga av dem innehöll två män och den sydliga två kvinnor och 
ett spädbarn. På den södra delen fanns det dessutom tre gemensamhets- 
gravar med tre, fyra respektive fem individer som låg i bredd.

Analysen av skeletten visade att samtliga gravlagda i gemensamhets- 
gravarna var män i åldrarna 20-40 år. Ingen av dem hade fått med sig 
någon gravgåva men en av dem bar fortfarande den armring runt handle
den som han hade haft på sig medan han levde. Vad kan då förklaringen 
till dessa gemensamhetsgravar vara? Kan det röra sig om stridigheter där 
dessa unga män kanske var de som försvarade boplatsen, är det spåren 
efter en epidemi som dragit över bygden eller är det spillrorna efter en 
olycka till sjöss?

Förutom ett enstaka läkt benbrott på ett av handens ben och spår ef
ter ett sticksår på ett skenben så finns det inget som tyder på att de bragts 
om livet. Det är ändå fullt möjligt att de dött i strid, det vill säga att de 
huggits ner utan att man skadat skelettet. En av individerna i enkelgra
varna bär dock spår efter en närstrid som, om än inte direkt, men inom 
några månader ledde till döden.

Att gemensamhetsgravarna skulle vara uttryck för en epidemi är också 
fullt möjligt, speciellt dubbelgravarna, i synnerhet den med de två kvin
norna och spädbarnet. Det är dessutom fullt möjligt att det finns ytterli
gare gemensamhetsgravar i den del av backen som ännu är outforskad.
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Lite märkligt är det dock att det enbart är flera män som dött samtidigt 
- om man nu får förutsätta att det är just dödstillfället som är det som 
avgör att de hamnar i samma grav. Den senare funderingen att det skulle 
kunna röra sig om olycka till sjöss är också tänkbar.

I samband med dateringen av gravarna 1997 genom 14C analysen fick 
vi även resultaten av 13C. C:et står för grundämnet kol. Det består av tre 
olika isotoper, det vill säga atomer av olika vikt. Den isotop som heter 14C 
sönderfaller med en viss, bestämd hastighet, till isotoperna l2C och 13C 
som är stabila och inte faller sönder. Den tyngre isotopen 13 anrikas i ma
rina miljöer. Om männen i gemensamhetsgravar varit utpräglade fiskätare 
så skulle skeletten ha innehållit relativt mer av den tyngre isotopen13C. 
Det hade de inte. Det tycks alltså inte röra sig om en fiskeolycka. Istället 
kan man kanske tänka sig att de av annan anledning gett sig ut till sjöss. 
Kanske gav de sig ut för handel eller strid men att olyckan varit framme. 
Möjligen har de begravts så som de flöt i land. En närmare studie av män
nens kroppslängd visar att inte mindre än nio av de tolv var längre än 
genomsnittet och den längsta har beräknats att ha varit 195 cm. En fråga 
man ställer sig är om de var från trakten och om inte, om man i sådana fall 
ändå valt att begrava dem på den ordinarie gravplatsen? Något svar på 
orsakerna till flerpersonsgravarna kan vi inte få i nuläget och de beskrivna 
scenarierna kan endast ses som några förslag på tänkbara händelser.

Någon kom smygande bakom honom, han vände sig blixtsnabbt om 
och försökte väja, men för sent, hugget var oundvikligt. Dolken, trängde 
igenom skinnjackan, skjortan, huden och in i bröstkorgen strax ovan 
mellangärdet. Smärtan fick honom att böja sig framåt, han fattade dol
ken med båda händerna och drog ut den. Det blödde, han hade svårt att 
andas och flämtande famlande han framåt och föll. Han var nära husen 
men det var som om luften hade gått ur honom och han orkade inte ropa 
pä hjälp. Det svartnade för ögonen och han föll ihop. Någon hade dock 
sett hans resliga gestalt falla till marken och kommit till undsättning. 
När han vaknade fann han sig liggande på en av de väggfasta bänkarna 
i det stora huset. Överkroppen var bar och kring bålen var lindor sur
rade. Han frös och kände sig febrig. Varje andetag var en plåga. I flera 
dagar sov han, frossan lättade så småningom och han kunde stiga upp. 
På grund av sitt goda allmäntillstånd överlevde han ännu en tid.
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Den ovan beskrivna episoden skulle mycket väl kunna vara orsak till den 
revbensskada som observerades på ett av mansskeletten från Albäcks- 
backen. Ett ca 2,5x2 cm stort hål i ett av högra sidans nedre revben vitt
nar om att ett vasst föremål trängt in genom revbenet. Benet har inte 
brutits av men ett rejält hål har uppstått. På det skadade revbenet och på 
övriga revben på bröstkorgens högra sida finns spår efter en lungsäcks- 
inflammation. I normala fall fungerar den vätska som finns i hålrummet
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mellan lungsäck och bröstkorg som ett glidmedel så att lungan kan röra 
sig när man andas. Hålet i revbenet gjorde däremot att luft strömmade in 
och torkade ut hålrummet. Glidningen var inte längre friktionsfri vilket 
gett honom obehag vid varje andetag. Så småningom kan bröstkorg och 
lungsäck ha klistrat ihop sig och besvären försvunnit. Huruvida han dött 
i sviterna efter skadan går inte med säkerhet att säga, men det är troligt 
med tanke på att han dött ung, i en ålder av 25-30 år.

Många levnadsöden har passerat genom årtusendena och majoriteten 
av dem är och förblir okända för oss. Genom arkeologiska och osteolo
giska undersökningar blir öden som en gång glömts och förseglats öpp
nade och blir till kunskap hundratals eller kanske tusentals år senare. 
Många av oss har ett intresse för historia, framförallt för att välkända 
personers liv och leverne. Majoriteten av förfäder och förmödrar förblir 
dock anonyma men genom undersökningar av gravar och skelett kan 
även de obekanta förfäderna träda fram.

Så har då Bengt Jacobsson genom undersökningarna av Albäcksbac- 
ken bidragit med sin del när det gäller att levandegöra de människor 
som bodde i den trakt, som nästan ett årtusende senare skulle grunda 
staden Trelleborg. Förhoppningsvis kan de öden som gravfältet gömt 
och bevarat vara av intresse för dem som på väg till arbetet eller på 
söndagsutflykten ser fornlämningsskylten vid det som ännu återstår av 
Albäcksbacken.

Det skadade revbenet.
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Trelleborgstrakten har under en mycket lång tid varit en välmående bygd. 
Det stora antalet fornfynd, främst flintredskap, i gårdssamlingarna runt 
Trelleborg minner om denna forntida bygds betydelse. De äldsta forn- 
lämningarna omfattar storstensgravar - megalitgravar - som dateras till 
den yngre stenåldern (bondestenålder). De två första formerna är dösar 
och gånggrifter. De uppförs under en förhållandevis kort epok, tidsinter
vallet 3500-3300 f.Kr.

Vad menas då med en dös respektive en gånggrift? En dös har en 
kammare bestående av flera väggstenar och en stor taksten. Den kan 
vara omgiven av en låg hög som är avlång eller rund vilken oftast är 
begränsad av resta stenar. Gånggriften som är några generationer yngre 
har oftast försetts med en större kammare samt en gång. Dessa täcks av 
två eller flera takstenar. Gånggriften täcks också vanligtvis med en rund 
hög.

Dessa storstensgravar har en ojämn spridning i Skåne. En helt över
väldigande majoritet återfinns i kustregionen. Men även där finns tydliga 
ansamlingar. En sådan ansamling finns i trakten kring Trelleborg. An
ledningen till detta är i första hand den bördiga och lättodlade jorden. 
Lerhaltiga jordar med inslag av sand gav goda förutsättningar för både 
odling och boskapsskötsel. Här kunde fler människor försörja sig än på 
kraftiga lerjordar eller näringsfattiga moränjordar. Närheten till havet 
och dess resurser i form av fiske och säljakt kan också ha haft betydelse 
även om dessa näringar under vissa delar av bondestenålder knappast 
har utnyttjats. En ökad befolkning inom begränsade områden medförde 
också ett starkare socialt tryck med grupperingar inom befolkningen lik
som motsättningar mellan människor. Detta bidrog till tydligare regler 
och bestämmelser för att etablera en stark social kontroll. Förhållnings- 
reglerna gällde för bygdens folk men också hur man skulle uppföra sig 
mot befolkningen i andra bygder.

Diskussionen om samhällsstrukturen under tidig bondestenålder är 
livlig vad avser vilken samhällsform som existerat. Sannolikt har delvis 
olika former av organisationer förekommit inom ett område som Skåne. 
I vissa trakter kan ledningen ha utövats av en grupp med speciell erfaren
het, exempelvis en form av de gamles råd. I andra bygder kan ledningen 
ha utövats av familjer som kunde härleda sina anor till personer som 
förärats en mer eller mindre gudalik status.
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En bygd under bondestenåldern var långt ifrån ett isolerat område. 
Befolkningen i närliggande bygder träffades och utbytte både föremål 
och information. De boende i Trelleborgstrakten ingick också i större 
kontaktsystem. Den västra delen av Östersjön från Skåne i norr till nu
varande Nordtyskland i söder från Själland i väster till Bornholm i ös
ter kan uppfattas som ett innanhav. Redskapsformer liksom exempelvis 
dekorationen på keramiken visar att det förekommit flitiga havsresor 
mellan de kusterna. Genom dessa kontakter, som fanns redan under 
fångstsamhällena under äldre stenålder, kom utsäde och tamdjur att in
troduceras liksom kunskapen om hur de utnyttjades.

Vid denna tid för ungefär 6000 år sedan uppträder också de äldsta 
monumentala gravanläggningarna vilka kan uppfattas som föregångare 
till megalitgravarna. Det rör sig om så kallade långhögar. Dessa är som 
namnet anger långa men låga högar som består av jord. Redan i slutet 
av 1800-talet var de kända nere på Kontinenten och på Brittiska öarna. 
Betydligt senare - i slutet av 1960-talet - uppmärksammades de längre 
norrut i Danmark. Först på 1990-talet identifierades de första i Sydsve
rige. Det var just i Trelleborgstrakten som den första kunde beläggas.

Öster om stadens bebyggelse ligger Åbo gård. Söder om gårdsbygg- 
naden finns en fornlämning som benämns Jättegraven. Den har en längd 
på 64 m och en bredd på 7 m. Som mest når förhöjningen knappt 1,5 
m över åkern. Långhögen inramas med ett drygt femtiotal stenar men 
deras antal har ursprungligen varit större. Vanligtvis har den uppfat
tats som en dös med en långsmal steninramning där själva döskamma- 
ren förstörts. Vid utgrävning av högen i början av 1990-talet framkom 
längst i öster en stenlagd yta med en kraftig ränna i vilken det stått några 
bastanta stockar. Denna ränna i östra delen är något mycket typiskt för 
långhögar. Här har en palissad uppförts och kring den genomfördes of
fer av föda liksom av lerkärl och flintredskap. På stenläggningen vid Jät
tegraven påträffades skärvor av lerkärl som av läget att döma visade att 
de placerats upp och ned. Form och dekoration angav att de tillhörde en 
tid då jordbruk varit känt i flera hundra år. Men radiometrisk datering 
av en bit träkol som tillhört en av de minst fem resta stolparna angav att 
dessa satts ned betydligt tidigare.

Vid den fortsatta undersökningen förväntade vi oss att finna en eller 
flera gravar men tyvärr fann vi inte någon. Det kan bero på olika skäl.
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Långhögen Jättegraven med utgrävningsschakt i öständen och i mittpartiet.

Ett av dessa är att endast mindre delar av högen undersöktes. Ett annat 
kan vara att det 25 m väster om rännan med stolpraden fanns ett antal 
stenar som kan ha ingått i en döskammare. Anledningen till att vi grävde 
just där vi gjorde var att det på högkanten låg en ungefär tre m lång och 
flat sten som mycket väl kunde ha passat som en taksten till en döskam
mare. Området var ganska omrört men fyndet av några bärnstenspärlor
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är goda indikatorer för att det här funnits en gravanläggning i form av 
en döskammare som senare förstörts.

Iakttagelserna i Jättegraven är av vikt för den fortsatta presentationen av 
två skäl. Det första gäller framväxten av monumentala gravformer under 
bondestenåldern. Långhögarna uppträder i den allra äldsta delen av bon
destenålder och idéerna kring varför man uppför dessa liksom hur de skulle 
utformas tycks vara lika gamla som själva jordbruket i Sydskandinavien.

De är uppförda över en eller några få personer. Ursprungligen kan 
de ha bestått av en grav och en palissad med flermeterhöga stolpar. I ett 
senare stadium har sedan högen uppförts och i vissa fall har fler gravar 
tillkommit. Ramen av stora stenar som i Jättegraven har tillkommit i ett 
senare skede. Vid öständen har ceremonier och ritualer utförts, ibland 
kombinerade med offer, men de senare är fåtaliga och har utförts med 
långa tidsintervaller.

I ett betydligt senare stadium, nästan femhundra år efter den första 
gravläggningen, används de flesta långhögarna till att anlägga en dös
kammare. Långhögen är egentligen inte en megalitgrav men väl ett för
stadium där den tydligast markerade delen bestod av palissaden av trä
stolpar och vanligtvis en kammare av trä. Den senare kom sedan att 
sättas om i sten. På detta sätt fick gravanläggningen en betydligt mera 
permanent karaktär.

De äldsta dösarna tycks ha uppförts för en person men ganska snart 
ha använts för att gravlägga flera. Det kan röra sig om de som var nära 
släkt eller de som bebodde området närmast graven. Det är troligen i 
samband med att graven började användas för flera personer som ritua
lerna utanför kammaren ökar i intensitet. Några enstaka offer ersätts av 
intensiva deponeringar av ett betydande antal kärl som kan ha innehållit 
föda i fast och flytande form. I enstaka fall kan det röra sig om tusentals 
kärl. I ett senare skede utgjordes offren i större utsträckning av flintyxor 
och andra flintföremål.

Den andra aspekten som kan kopplas till utgrävningen av Jättegraven 
gäller belägg för senare ingrepp då gravmonumentet kan ha skadats el
ler helt förstörts. Skälen till detta kan ha varit flera. Det är inte ovan
ligt att berättelser, ofta i formen av vandringssägner, där megalitgraven 
omnämns som platsen för nedgrävda skatter. Många megalitgravar har 
skadats i jakten på värdefulla ting.
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Stenhunger kan ha varit ett annat skäl till förstörelse. Vid uppföran
det av byggnader i Västskåne såväl under medeltid som senare behövdes 
mängder av sten. I den förhållandevis stenfattiga omgivningen kom in
tresset att inriktas på att använda stenarna från megalitgravarna.

Att någon velat ge sig på eller försökt att gräva i Jättegraven framgår 
av det första omnämnandet av Jättegraven i Magnus Bruzelius och Sven 
Hylanders beskrivning av fornlämningar i Skytts härad från 1800-talets 
början. Beskrivningen lyder: ”Öster om Mellanköpinge är ett Jätt-graf af 
102 alnars längd och 10 alnars bredd, utgörande en rectangel, som för 
närwarande består af 51 stenar. Den är mäst aldeles fulkomlig, och ut
gör ett äckta minnesmärke efter wåra ojemnförliga förfäder. Och likwäl 
skulle egennyttan wåga rubba ett så heligt ställe! We den Wargr i We- 
rum! Han är högst owärdig sådane förfäder. ” Det är ord och inga visor 
som här framförs. Det tycks dock inte som dessa hårda ord beskyddade 
Jättegraven. En anledning till att långhögen trots allt fortfarande finns 
kvar kan vara att den markerade gränsen mellan två ägor.

Dessa båda aspekter om utvecklingen av megalitgravar i Trelleborgs- 
trakten liksom förstörelsen av dessa i förhållandevis nyare tid kommer 
fortsättningsvis att vara viktiga. Det är fenomen med nästan femtusen 
års tidsskillnad men likväl av stor betydelse för vår förståelse av både 
stenåldern och de senaste drygt tvåhundra årens uppfattning om det för
gångna.

Långhögarna är en form av monument som lätt kan ha förstörts, speci
ellt om de senare inte har försetts med en döskammare av sten. Eftersom 
de var förhållandevis låga kan de lätt ha plöjts över. På storskifteskartan 
från år 1768 finns en intressant markering i en åker drygt 300 m sydöst 
om Jättegraven. Markeringen är rektangulär och påminner starkt om den 
som gjorts på kartan för Jättegraven. Markeringen har en längd av om
kring 40 m, sannolikt ytterligare en långhög eller långdös av ansenliga di
mensioner. Idag täcks området av industribyggnader. Ytterligare marke
ringar förekommer på storskifteskartan invid Jättegraven. En är belägen 
endast ett hundratal meter sydost om Jättegraven, en annan ett femtiotal 
meter nordväst om denna anläggning. Det är inte uteslutet att det rör sig 
om ytterligare nu helt förstörda långhögar eller megalitgravar.

Ett tiotal meter söder om Jättegraven finns en mindre hög med fyra 
synliga stenar som först är beskriven vid mitten av 1800-talet som en
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dös. En mindre undersökning av denna gav inte några besked om kon
struktionen. Det kan vara en starkt skadad döskammare men det är 
mera troligt att stenarna samlats ihop för ett stenparti i den trädgård 
som hörde till den närbelägna gården. Stenarna kan exempelvis ha tagits 
från Jättegravens kantkedja.

Närmaste storstensgrav från Jättegraven - Karlingedösen - ligger en
dast 300 m rakt österut, omedelbart öster om Dalköpingeån. Av Kar
lingedösen återstår endast ett block som kan utgöra en väggsten samt 
en trolig taksten. Av stenramen återstår fem mindre stenar. Bäckens ero- 
derande inverkan har medfört att flera stenar rasat ned. Husbehovstäkt 
på sand omedelbart norr om megalitgraven har ytterligare bidragit till 
åverkan. Troligen har anläggningen haft formen av en dös. Märkligt nog 
är Karlingedösen inte markerad på någon äldre lantmäterikarta.

En viktig källa till att få kännedom om nu förstörda megalitgravar är 
just kartorna. Inte minst de kartor som ritades i samband med de olika 
jordreformerna i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet är av stort 
värde då de är så detaljrika. Det gällde ju att fördela jorden så rättvist 
som möjligt. Till dessa kartor hör, som Mats Riddersporre visade tidigare 
i boken, beskrivningar av varje åker. Förutom markeringar på kartan kan 
namnet på åkern ge indikationer för megalitgravar. Dyssager och Dyss- 
rygg är ett sådant marknamn men även ett namn som Kycklingbönan 
markerar förekomst av megalitgravar. Man uppfattade den stora takste
nen som en höna som täcker de mindre väggstenarna, kycklingarna.

En annan viktig informationskälla utgör de så kallade prästrelatio
nerna. Tidigt antikvariskt intresserade personer förmådde biskoparna 
att sända ut uppmaningar till stiftets präster att inkomma med rapporter 
om märkliga sägner, byggnader och lämningar från forna tider. Vissa 
präster tog uppdraget ytterst seriöst och inlämnade mycket detaljerade 
beskrivningar medan andra synes ha nonchalerat uppmaningen. För ex
empelvis Mellanköpinges socken vet vi inte ifall det senare har varit fal
let eller om rapporten förkommit. Det saknas nämligen uppgifter om 
Mellanköpings fornlämningar liksom angränsande socknars i prästrela
tionerna från 1600-talets senare hälft.

Det finns uppgifter om ytterligare stenmonument i trakten. Mellan 
Gislöv och Dalköpinge, invid Dalköpingeån, skulle det ha legat en sten
grav med namnet Jelles eller Gelles dös. I prästrelationerna från 1729
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Teckning av Gjelles dös utförd av C. M. Espman år 1745.

rymmer Gjelles dös 13 undre stenar och 3 övre. Anläggningen tecknades 
av C. M. Espman år 1745 och resultatet användes betydligt senare av N. 
H. Sjöborg (1822). Teckningen visar de tre takstenarna vilket anger att 
det rör sig om en gånggrift där kammaren var täckt av minst två stenar. 
Flera sägner är knutna till Gjelles dös.

Megalitgraven förstördes vid mitten av 1700-talet. Här stöter vi på ett 
stenrofferi som samtidigt var kombinerat med en avsikt att förstöra forn- 
lämningar. Byborna uppfattade nämligen platsen som helig. Det berättas 
att man vid ett tillfälle börjat bryta sten från graven. Då steg det upp elds
lågor från byn. Väl hemkomna fanns inga spår efter eld. Stenarna från 
Gjelles dös liksom stenarna från alla andra megalitgravar i socknen blev
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dock byggnadssten till tornet i Gislövs kyrka. Sockenprästen använde 
denna medvetna destruktion för att kväsa sockenbornas vidskeplighet.

En annan megalitgrav, Nannes dös, skall ha legat invid Gislövs läge. 
Sannolikt är denna liktydig med en ungefär 45 m lång långhögsliknan- 
de anläggning vilken bortschaktades någon gång på 1950-talet. Det är 
ovanligt att fornlämningar har förstörts så långt fram i tiden. Strax väs
ter därom skall Smördiskdösen ha legat. Den skall ha varit närmare 40 
m lång och dess ram av resta stenar var synliga i början av 1800-talet. 
Ytterligare en megalitgrav - Tor bjergs dös - har legat i den östra vången 
ca 1 km sydöst om Gislöv.

En trolig megalitgrav kan inräknas i samma grupp. Denna har varit 
belägen nordväst om Jättegraven och söder om Kyrkoköpinge by. I Lan- 
deboken från 1580 omnämns en åker med namnet Steenhöy.

Jättegraven ingick alltså i en grupp om ett knappt tiotal megalitgra
var inom Dalköpingeåns avrinningsområde samt öster därom. Endast 
en enda av dessa gravmonument har bevarats till idag. Det är en mycket 
hög andel förstörda stenmonument. Det är möjligt att ytterligare mega
litgravar har förstörts tidigare vid exempelvis de omfattande kyrkobyg- 
gena under tidig medeltid. Men sannolikt var rädslan för att ge sig på 
förfädernas stenbyggnader så stor att flertalet megalitgravar fick stå kvar 
trots att området är ett av de kyrktätaste områdena i Skandinavien.

Den sydvästra delen av Skåne är megalitgravstät. Väster om Trelle
borg finns en stor ansamling av dösar och gånggrifter. Ett fyrtiotal mer 
eller mindre säkert påvisbara gravar ingår i denna ansamling. Den helt 
dominerande andelen är dösar medan ett fåtal kan bedömas som gång
grifter.

Vissa är väl bevarade och väl värda ett besök. Den lättast tillgängliga 
är Skegriedösen invid vägen mot Malmö. Den är ett mycket gott exempel 
på en långdös med väl bevarad stenkammare och stenram. Nu är det inte 
helt lätt att urskilja den rektangulära ramens form då flera resta stenar 
förskjutits ur ursprungligt läge. Kammaren är formad av tre väggstenar 
i en öppen rektangel vilket anses som den äldsta formen.

Ett annat välbevarat gravmonument ligger i Snarringe. Den kallas 
Snarringedösarna men består av två stenkammare, en utan gång och en 
annan med gång. Eftersom båda är försedda med två takstenar bör de 
likväl betecknas som gånggrifter.
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Megalitgravar i Trelleborgstrakten. A: bevarad megalitgrav och B: förstörd megalitgrav. 
Den streckade linjen visar kustlinjen under stenåldern.

En genomgång av lantmäterikartor och äldre uppteckningar har visat 
att mer än häften av megalitgravarna väster om Trelleborg är förstörda. 
För vissa av dessa kan vi följa deras tragiska öden i flera stadier. En sådan 
är belägen i Håslövs socken. I Lund stifts Landebok från 1580-talet om
nämns en åker med namnet Belte dyss i Norra Håslövs bys östra vång. På 
storskifteskartan över Norra Håslöv från 1765 finns en oval markering. 
Den bör ha varit mer än 30 m lång. På kartan omnämns markeringen 
som Belte döös (jämför bilden på sidan 83). En motsvarande markering 
finns också på enskifteskartan från 1813. Då den omnämns i mitten av 
1800-talet av N. G. Bruzelius var anläggningen redan till stora delar för
störd. Endast döskammarens stenar återstod. Takblocket påstods ha blivit 
söndersprängt omkring tjugo år tidigare. Ar 1910 uppbröts en hel mängd
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Skegriedösen.

stenar från platsen vilket sannolikt var de sista tydliga lämningarna ovan 
mark som försvann. Några få år senare återstod endast den långmala för
höjning där vagnslass med sten varje år plöjts upp. Om några år kommer 
alla spår efter denna gravanläggning att vara helt utraderade.

Vid genomgång av de 34 säkra megalitgravarna i Skytts härad fram
går det av de skriftliga källorna att ingrepp endast dokumenterats i ett 
fall före 1700. Men detta beror nog på att tidig dokumentation var yt
terst knapphändig. Nio gravar har ingrepp från 1700-talet och 23 under 
1800-talet där det stora antalet utförts under århundradets tidigare del. 
Endast en har varit utsatt för ingrepp under förra århundradet.

Flera av megalitgravarna väster och nordväst om Trelleborg har ett 
speciellt läge. Den grunda dalgången där Albäcksån nedre lopp flyter
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fram utgörs till största delen av jordar med ett markant inslag av sand. 
På dalkrönen förändras marken till att innehålla mer lera. I anslutning 
till denna övergång mellan jordslag är de flesta megalitgravarna pla
cerade. Det kan finnas en självklar anledning till lokaliseringen där de 
sandigare jordarna var mera lättbrukade medan de lerhaltiga jordarna 
passade bäst för bete och slåtter.

Ett annat skäl till läget återfinner vi för Jättegraven. Denna låg på 
sandjorden men i närheten av ytor med lerhaltigare jordinslag. Vid en 
analys av långhögens fyllning framgick att den avvek något från den när
maste omgivningen. Den var mera lerhaltig. Här synes man ha hämtat 
fyllningen inte från den omedelbara omgivningen utan från fält några 
hundratal meter därifrån. Det kan knappast röra sig om en tillfällighet. 
Snarare rör det sig om en avsikt att på en plats kombinera olika jord
inslag för att markera samhörighet till olika delar av landskapet som 
ingick i bosättarnas resursområde. Odling och bete kan på detta sätt ha 
kombinerats i samma gravanläggning.

Motsvarande kan man också tänka sig har fungerat för megalitgra
varnas stenmaterial. I Nordeuropa får vi acceptera att stenmaterialet 
har transporterats längre eller kortare sträckor från sitt ursprung ge
nom isens rörelser under istiderna. Vi har sällan någon möjlighet att 
bestämma från var i landskapet stenarna har hämtats. I Sydeuropa som 
inte varit nedisat finner man exempel på att vissa stenar har hämtats 
åtskilliga kilometer från byggplatsen trots att det funnits lämplig sten 
att bygga med betydligt närmre. En stor arbetsinsats har lagts ned för 
att släpa sten över betydande sträckor, det kan röra sig om tiotals ki
lometer, för att få fram just den rätta stenen. Här kan det röra sig om 
föreställningar om ursprunget för den grupp som byggt en monumental 
grav eller att man känt en speciell samhörighet med den trakt från vilken 
stenen kommer.

Andra förutsättningar eller kombinationer av krav för urvalet av 
byggmaterial än att de passade som tak- eller väggstenar kan också ha 
förekommit. I vissa fall har man observerat att stenarnas färg kan ha

«< Snarringedösarna som egentligen är en dubbelgånggrift.
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spelat roll. För att täta mellan de stora väggstenarna packade man van
ligtvis med flata stenar i horisontella rader. I Västskåne finns flera gravar 
där tätningen består av flata stenar i en speciell röd sandsten som häm
tats från Råån, 20 km norrut.

För att vara ett så megalitgravstätt område är det intressant att notera 
att inte en enda grav har undersökts arkeologiskt under modern tid. Vid 
den tid då de flesta gravar blev skadade eller i vissa fall helt förstörda 
fanns det inte något fornminnesskydd att tala om. Senare hus- och väg
byggen har inte påverkat dessa monument. Inte heller har någon arkeo
log i sin forskning blivit så intresserad av bygden att han/hon genomfört 
utgrävningar. Jättegraven är undantaget men i detta fall var avsikten 
inte att i första hand belägga en megalitgrav. Det betyder inte att andra 
former av fornlämningar har rönt samma öde. De senaste årtiondenas 
exploateringar har föregåtts av arkeologiska undersökningar där Bengt 
Jacobsson har gjort en omfattande insats. Men just megalitgravarna har 
fredats på gott och ont. De som klarade sig ifrån rivningsraseriet under 
1700- och 1800-talet finns kvar mer eller mindre bevarade. Genom att 
inte några undersökts arkeologiskt får vi hämta information om denna 
fornlämning från andra delar av Skåne. De närmaste utgrävningsobjek- 
ten ligger inte på något större avstånd från Trelleborg som i Ö. Torp 
i öster och i Malmötrakten i norr. Det finns förhållandevis många ge
mensamma drag för Skånes megalitgravar för att man ska kunna dra 
allmänna slutsatser om de i Trelleborgstrakten. Oftast uppträder dock 
speciella lokala drag i byggnation eller i sättet att använda megalitgra
varna och om detta har vi allt för lite kunskap.

I vårt moderna tänkande uppfattar vi en tydlig distinktion mellan 
levande varelser och döda ting. I andra samhällen är denna åtskillnad 
inte så tydlig - och den förekommer också i vår värld då vi talar om att 
landskapet eller ett föremål kan vara besjälat. Det finns iakttagelser och 
fyndkombinationer som antyder att en mera generös uppfattning om 
vad som uppfattades som levande och döda företeelser också förekom 
under förhistorien. Flintyxor föddes ur råflintan, levde ett rikt liv som 
fungerande yxa och dog när den knäcktes. Yxor som offrades i våtmar
ker kan på så sätt ha fått ett evigt liv. Kanske liknande tankegångar har 
gällt för megalitgravarna. De sattes samman av bygdens olika resurser i 
form av sten och jord. Tanken var att de genom sin gedigna konstruktion
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skulle få ett evigt liv som behållare för de avlidna. Så tycks nästan ha va
rit fallet. Men efter mer än femtusen år röner merparten av dem en mer 
eller mindre snabb död. Vi kan bara hoppas att det intresse som finns 
både lokalt och i antikvarisk verksamhet består och att de återstående 
storstensgravarna kan få står kvar.
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MED MASTER 
I SKOGEN



av ANNIKA KNARRSTRÖM



Det var sent på hösten och Bengt och jag stod och glodde på ett par stora 
svarta fläckar i backen jämte torpet Rosts täppa. Vi var utskickade att 
undersöka en plats strax söder om Skånes Fagerhult, inför E4:ans om
läggning. Dittills hade vi inte jobbat särskilt mycket tillsammans, trots 
att vi länge delat arbetsgivare. Dumt nog skulle jag med nio arkeologår 
i ryggen agera projektledare åt Bengt Jacobsson, som ståtade med hela 
trettio tjänsteår på UV Syd (bara några veckor senare förärades Bengt en 
kristallskål vid en ceremoni i Stockholm, som tack för lång och trogen 
tjänst). Detta var dock inget som han gjorde väsen av. Han redogjorde 
koncist för hur det sett ut när grävmaskinen fått av förnan, pekade med 
grävskeden och jämförde med gamla planritningar.

Det var fruset, dunkelt och vi insåg att det vi begrundade var resterna 
efter små milor - alltså kolbottnar. Själv hade jag aldrig undersökt något 
sådant och var lite osäker på hur vi förväntades ta itu med dem. Och nu 
stod vi alltså här, i illgula jackor, kollegialt knarrande kängor och med 
rödnupna näsor, och tövade påtagligt. Jag sneglade på Bengt och insåg 
att han hänsynsfullt avvaktade att jag skulle bruka allvar av mitt ansvar, 
så jag slog an en lätt ton:

- Jaha, hur gör vi med de här nu då?
-Jaa, jag vet inte riktigt, du Annika. Vad tycker du?
- Ärligt talat vet jag inte heller.
Jag morskade upp mig och lade an en projektledarmässigt effektiv 

ton:
- Men du, Bengt, du som har grävt så länge och kommer från Små

land och allt - där det kryllar av rösen och kolbottnar och trädrötter 
och så - du kanske kan ta itu med kolbottnarna och göra något klokt 
av det?!

-Jag!? Jag vet väl inte vad man gör med sånT här!? Herregud, jag har 
ju bara stått på slätten vid Trelleborg och jobbat i alla år. Jag har ingen 
aning. Kolbottnar och rösen? Nädu, det har inte varit min melodi, slog 
han smått förtrytsamt fast.

- Jahaaa, vad ska vi göra då? Vad vill vi veta? Form, mått, innehåll, 
vad man har haft för ved att bränna? Ta kol- och makroprover?

-Ja, jovisst... Äh, vi drar väl ett schakt tvärs över, ritar av sektionerna 
och tar prover. Det brukar ju funka, log han. Jag tar det väl så nätt...
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Och så lärde vi oss att det som ser ut som kolbottnar ibland gömmer 
tjärgropar. Själv lärde jag mig att även om man har varit arkeolog nog så 
länge, så råkar man alltid på företeelser man aldrig förut varit med om. 
Kanske är det detta som är en av tjusningarna med arkeologin: ingen 
undersökning är den andra lik och ständigt lär man sig nya saker?
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och Småland. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska under
sökningar. Stockholm.

Algatan i Trelleborg under medeltiden: arkeologisk förundersökning: Skåne, 
Trelleborg, delen Hansagatan - Gamla Torget, RAÄ 19. RAÄ, UV Syd Rap
port 2000:49.

Kvarteret Valfisken: arkeologisk förundersökning: Skåne, Simrishamn, RAÄ 
25. RAÄ, UV Syd Rapport 2000:51.

Ståstorps industriområde: arkeologisk utredning: Skåne, Västra Tommarps 
socken, Ståstorp 3:1 och 6:1. RAÄ, UV Syd Rapport 2000:76.

Östra industriområdet: arkeologisk utredning: Skåne, Dalköpinge socken, Dal- 
köpinge 2:1. RAÄ, UV Syd Rapport 2000:96.

2001
Kasernplan i Landskrona: arkeologisk förundersökning och antikvarisk kont

roll: Skåne, Landskrona, RAÄ 12. RAÄ, UV Syd Rapport 2001:4.
Landskronas stadsbefästning - från medeltid till sent 1800-tal: arkeologisk 

förundersökning: Skåne, Landskrona stad, RAÄ 12, Östergatan, Regerings
gatan, Österleden och Teaterparken. VA-ledningar och utjämningsmagasin. 
RAÄ, UV Syd Rapport 2001:7.

Mellanköpinge 13:23: arkeologiska utredning: Skåne, Kyrkoköpinge socken, 
Mellanköpinge 13/23. RAÄ, UV Syd Rapport 2001:10.

Svartbrödernas kyrkogård i Åhus: arkeologisk undersökning 1996: fornläm- 
ning 23, Åhus sn, Skåne. (Tillsammans med Caroline Arein i & Helén Lilja.) 
RAÄ, UV Syd Rapport 2001:20.

Kv. Ålen 1, Sölvesborg: arkeologisk förundersökning: Blekinge, Sölvesborg, Kv 
Ålen 1. RAÄ, UV Syd Rapport 2001:21.

Ståstorp 3:1: arkeologisk utredning: planerat tegelbruk: Skåne, Västra Tom
marps socken, del av Ståstorp 3:1. RAÄ, UV Syd Rapport 2001:32.

Helgeandshuset i Landskrona: arkeologisk förundersökning: Skåne, Landskro
na, Järnvägsgatan-Östergatan samt Regeringsgatan, RAÄ 12. RAÄ, UV Syd 
Rapport 2001:44.
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Kullavägen: arkeologisk utredning: Skåne, Helsingborg, Kullavägen. RAÄ, UV 
Syd Rapport 2001:45.

2002
Landskronas Helgeandshus. (Tillsammans med Caroline Arcini.) I: Mogren, M. 

(red.) Märkvärt, medeltida: arkeologi ur en lång skånsk historia. Riksantik
varieämbetet, Skrifter No 43. s. 149-180. Stockholm.

Ståstorp - en gård från sen ven deltid och vikingatid. I: Mogren, M. (red.) Märk
värt, medeltida: arkeologi ur en lång skånsk historia. Riksantikvarieämbe
tet, Skrifter No 43, s. 99-126. Stockholm.

Carl XI Norra 5: Skåne, Helsingborg, K v Carl XI Norra 5, RAÄ 42: arkeolo
gisk förundersökning. RAÄ, UV Syd Rapport 2002:2.

Finakorset: Skåne, Ystad, Östra Förstadsgatan 2:30: arkeologisk utredning. 
RAÄ, UV Syd Rapport 2002:4.

Nordanå 8:4: Skåne, Görslövs socken, Nordanå 8:4: arkeologisk utredning. 
RAÄ, UV Syd Rapport 2002:14.

Pestbacken: en begravningsplats för pestoffer från åren 171 och 1711: arkeolo
gisk undersökning: Blekinge, Olofströms kommun, Jämshögs socken, Holje 
5:68 och 5:69. RAÄ, UV Syd Rapport 2002:15.

Ståstorp - en vendel/vikingatida gård. Skåne, Trelleborg och Västra Tommarps 
socken, Väster Jär 3:4 och Ståstorp 3:1. Arkeologisk förundersökning 
och slutundersökning. RAÄ, UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 
2002:2.

2003
Trelleborg and the Southern Plain during the Iron Age. A Study of a Coastal 

Are in South-West Scania, Sweden. I: Larsson, L. & Hårdh, B. (red.) Centra
lity - Regionality. The Social Structure of Southern Sweden during the Iron 
Age. Uppåkrastudier 7. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8°, No 40, 
s. 191-221. Stockholm.

Sjöjungfrun 6, 7 och 8: Skåne, Trelleborg, Kv Sjöjungfrun 6, 7 och 8: anti
kvarisk kontroll och arkeologisk utvärdering av geoteknisk undersökning. 
RAÄ, UV Syd Rapport 2003: 25.

2004
Ingrid 14: Skåne, Ystad, kv. Ingrid: antikvarisk kontroll och arkeologisk utvär

dering av geoteknisk undersökning. RAÄ, UV Syd Rapport 2004: 3.
Romulus 28: Skåne, Trelleborg, Kv Romulus, RAÄ 19: antikvarisk kontroll och 

arkeologisk utvärdering av geoteknisk undersökning. RAÄ, UV Syd Rap
port 2004:8.
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Boplatslämningar från yngre järnålder och fynd av slagen flinta: Skåne, Mag- 
larps socken, Maglarp 58:10, arkeologisk utredning. RAÄ, UV Syd Rapport 
2004: 6.

Föreningsgatan: fjärrvärmeschakt inom kyrkogården till S:t Jörgens hospital, 
Skåne, Landskrona, Föreningsgatan, RAÄ 13: arkeologisk förundersökning. 
RAÄ, UV Syd Rapport 2004: 16.

Förundersökningar utmed E4:an i norra Skåne. Förundersökningar utmed E4: 
an i norra Skåne. Arkeologiska förundersökningar för väg E4, Örkelljunga
- länsgränsen och riksväg 24, Bälinge - Västra Spång samt lokalvägar. För
undersökningar. RAÄ, UV Syd Rapport 2003:21, s. 5-9.

E4:24 - På utmarken till Jälla by. Förundersökningar utmed E4:an i norra Skå
ne. Arkeologiska förundersökningar för väg E4, Örkelljunga - länsgränsen 
och riksväg 24, Bälinge - Västra Spång samt lokalvägar. Förundersökningar. 
RAÄ, UV Syd Rapport 2003:21, s. 48-52.

E4.-28B - Mesolitiska lämningar vid Jälla sjö. Förundersökningar utmed E4: 
an i norra Skåne. Arkeologiska förundersökningar för väg E4, Örkelljunga
- länsgränsen och riksväg 24, Bälinge - Västra Spång samt lokalvägar. För
undersökningar. RAÄ UV Syd Rapport 2003:21, s. 66-70.

Odlingslämningar från medeltid och nyare tid. Område E4:14, Örkelljunga
- länsgränsen. E4-projektet i Norra Skåne. Arkeologisk slutundersökning. 
RAÄ, UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2004:14.

Mesolitisk satellitlokal på en fastmarksholme. Område E4:15, Örkelljunga - 
länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Östra 
Ringarp 12:33. Arkeologisk slutundersökning. RAÄ, UV Syd, dokumenta
tion av fältarbetsfasen 2004:15.

Mesolitiska flintslagningsplatser och en senmedeltida kolbotten vid Lärkes- 
holmsån. Område E4:17, Örkelljunga - länsgränsen. E4-projektet i norra 
Skåne. Skåne, Örkelljunga, Östra Spång 6:7. Arkeologisk slutundersökning. 
(Tillsammans med Flanna Särborn.) RAÄ, UV Syd, dokumentation av fält
arbetsfasen 2004:16.

Gravröset som var en naturbildning. Område E4:2, Örkelljunga - länsgränsen. 
E4-projektet i norra Skåne. Skåne, Örkelljunga socken, Grytåsa 1:6-8. Ar
keologisk slutundersökning. RAÄ, UV Syd, dokumentation av fältarbetsfa
sen 2004:17.

Mesolitisk satellitlokal och en senmedeltida odlingslämning vid gamla Jälla sjö. 
Område E4:28B, Örkelljunga - länsgränsen. E4-projektet i norra Skåne. 
Skåne, Örkelljunga socken, Jälla 2:4. Arkeologisk slutundersökning. (Till
sammans med Sofia Wennström.) RAÄ, UV Syd, dokumentation av fältar
betsfasen 2004:18.

E4-projektet i norra Skåne. En sammanfattning av ett arkeologiskt projekt. Väg 
E4, riksväg 24 och lokalvägar. Etapperna Mölletofta - Rya och Örkelljunga
- länsgränsen. Arkeologisk slutundersökning. RAÄ, UV Syd, dokumenta
tion av fältarbetsfasen 2004:26.
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Spåren i landskapet. Den skånska skogens kulturarv. (Tillsammans med Tho
mas Andersson, Mats Anglert, Bo Knarrström, Per Lagerås, Rolf Larsson 
och Mats Mogren.) Riksantikvarieämbetet /Skrifter utgivna av Örkelljunga 
Hembygdsförening 39. Stockholm.

2005
Kvarteret Domar 23: Skåne, Ystad, kv. Domar 23: arkeologisk kontroll och ut

värdering av geoteknisk undersökning 2005. RAÄ, UV Syd Rapport 2005: 
16.

En boplats från yngre järnålder vid Magiarp i södra Skåne: Skåne, Maglarps 
socken, Maglarp 28:20: arkeologisk förundersökning 2005. RAÄ, UV Syd 
Rapport 2005: 17.

Jonstorp, RAÄ 3: Skåne, Jonstorps socken, Jonstorp 4:66 och 4:67, RAÄ 3, 
Höganäs kommun: arkeologisk förundersökning 2005. RAÄ, UV Syd Rap
port 2005: 21.

Skateholm: Skåne, Tullstorps socken, Stora Beddinge 67:4, Trelleborgs kom
mun. Arkeologisk utredning. RAÄ, UV Syd Rapport, 2005:22.

Kv. Lasarettet 3, Helsingborg: Skåne, Helsingborgs socken, kv. Lasarettet 3, 
RAÄ 42, Helsingborgs kommun: arkeologisk förundersökning 2005. RAÄ, 
UV Syd Rapport 2005:23.

2006
Pestbacken. I: Pestbacken, s. 7-32. Stockholm.
Väg E6 Trelleborg-Vellinge. Arkeologisk utredning. RAÄ, UV Syd Rapport, 

2006:15. (tillsammans med Mats Riddersporre)
Lomma 27:53. Markarbeten inom fornlämning nr 49. Antikvarisk kontroll. 

RAÄ, UV Syd Rapport, 2006:16.
Falsterbo nya kyrkogård. Arkeologisk förundersökning. RAÄ, UV Syd Rap

port, 2006:24.
Kv. Romulus 28, Trelleborg. Arkeologisk förundersökning. RAÄ, UV Syd Rap

port, 2006:25.
Skelett vid Trollenäs, Trollenäs sn. Arkeologisk undersökning. RAÄ, UV Syd 

Rapport, 2006:26.
Löddeköpinge 93:303 och 33:9. Arkeologisk förundersökning. RAÄ, UV Syd 

Rapport, 2006:32.

2007
Väg E6 Trelleborg-Vellinge. Ett motorvägsbygge. Arkeologisk förundersök

ning. RAÄ, UV Syd Rapport, 2007:9.
Boplatslämningar i Borgeby. Arkeologisk undersökning. RAÄ, UV Syd Rap

port, 2007:12.

166



Nathalie Becker
113

Leif Brost
143, 144

Anne Carlie
101

Martin Hansson
30, 36

Thomas Hansson
8, 13, 27, 41, 57, 60, 
70, 94, 110, 122, 132

Staffan Hyll
64, 65, 67, 68, 69, 
107, 118, 120

Bengt Jacobsson
29, 34, 35, 37, 39

Ingela Jacobsson
6, 24

Annika Knarrström
149

Lars Larsson
136

Berta Stjernquist
127

Sofia Wennström
16, 151

Anders Wihlborg
20, 21, 22, 168



Alla har vi varit unga.









SKÅNSKA STÄDER

Trelleborg stad firar 750-årsjubileum. Den stora mängden 
fornlämningar i trakten visar att människor levde här 
redan långt innan staden grundades.

I och omkring Trelleborg har det gjorts arkeologiska 
undersökningar. Ett stort antal har genomförts av en och 
samma arkeolog: Bengt Jacobsson.

Genom den här boken vill vi visa vår uppskattning 
både av hans gärning och av honom själv och 
dessutom lyfta fram något av Trelleborgs 
förhistoria och historia.
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