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Stormän i Tryde
Av Jørgen Balslev Jørgensen och Torkel Eriksson
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Tryde kyrkas västtorn, nedrivet 1868. Teck¬
ning av C. G. Brunius 1844. (Foto: ATA,
Stockholm.) Jet - ■ ■; *

I tidigare nummer av Ale har Torkel Eriksson berättat om den märkliga dopfunten
i Tryde. Sedan dess har platsen för socknens romanska kyrka varit föremål för
arkeologiska undersökningar, varvid ett flertal gravar påträffats under västtornet.
Skeletten i dessa har expertiserats av den danska osteologen Jørgen Balslev Jørgensen,
som bl. a. är särskilt väl förtrogen med den ryktbara själländska Hvideätten.



I samband med de golvundersökningar
som under senare år bedrivits i danska
och skånska kyrkor har det i en del fall
visat sig att västtornets bottenvåning
under äldre medeltid fungerat som en
sorts gravkapell. Sannolikt är det van¬
ligen kyrkornas patroni eller världsliga
beskyddare som förbehållit sig rätten att
få bli begravda i dessa rum.

På Själland är kyrkorna i Himmelev,
Ramløse och Uggeløse de hittills främsta
exemplen på denna sedvänja,1 och i Skå¬
ne är torngravarna i Hammarlunda och
Maglarp redan välkända.2 Vår kunskap
om den egenartade gravtraditionen är
emellertid ännu ganska ringa, och varje
nytt exempel kan berika bilden ytter¬
ligare.

I Tryde, vars medeltidskyrka revs ned
1868, har platsen för det romanska väst-
tornet visat sig vara en ur sepulkral-
historisk synpunkt ovanligt rikt givande
fyndplats. Vid två undersökningstill¬
fällen 1971 resp. 1972 har man där näm¬
ligen påträffat inte mindre än nio me¬
deltida stenkistor samt dessutom ett fritt
liggande skelett efter en människa som
av allt att döma blivit begravd i trä¬
kista.3

Fig. 1— 2 visar hur kistorna var pla¬
cerade med vuxengravarna i ungefärlig
jämnhöjd med varandra och barngra¬
varna inplacerade i utrymmena där¬
emellan. Fig. 3 visar hur de utom i ett
fall var övertäckta med lockhällar.
Materialet var s.k. Komstaflis (kalk¬
sten), men en del av kista 2 bestod av
rödaktig övedssandsten.

Eftersom det under 1200-talet blev

försedda med huvudnisch, vilket också
är kännetecknande för den äldre medel¬
tiden.

En del av kistorna innehöll två eller
tre skelett, vilket visar att de tagits i
bruk mer än en gång. Som alltid i kris¬
ten gravrit låg de döda med huvudena
i väster och fotterna i öster, detta i av¬
sikt att de redan från början skulle
vara rätt orienterade vid världsdoma¬
rens återkomst.

Det är möjligt att det ursprungligen
funnits ytterligare en stenkista, näm¬
ligen mellan grav 1 och 2. Det var
denna plats som det friliggande skelettet
samt spår av en träkista påträffades.
Graven är förhållandevis sen, varför det
kan tänkas att den trängt undan en
tidigare kista av samma material som de
övriga. Det kan också tänkas att den
förhållandevis höga placeringen av kista
4— 6, som samtliga är barngravar, har
sin förklaring i att denna plats varit
upptagen av en äldre vuxengrav. Några
spår av en sådan påträffades emellertid
inte under utgrävningens gång, varför
det inte ansågs motiverat att rubba små-
kistorna ur deras lägen.

Antalet påträffade lösföremål var
ganska ringa, vilket gör det problema¬
tiskt att tidfästa begravningarna. De
medeltida golvnivåerna har inte kunnat
fastställas. Samtliga skelett har varit
upptagna för närmare osteologiskt stu¬
dium, men befinner sig nu åter på sina
ursprungliga platser.

En arbetshypotes har varit att något
eller några av de äldsta skeletten kan ha
tillhört den själländska Hvideätten, Val-
demarstidens ojämförligt ryktbaraste
släktkrets. Denna fråga har emellertid
inte kunnat besvaras och många andra
problem har också måst lämnas olösta.
Trots detta har det påträffade grav-

på

allt vanligare att förnämare kistor
byggdes av tegel är det sannolikt att

tillkommit under äldre me-gravama
deltid, de flesta av dem troligen före
1200-talets mitt. Några av dem var

2



|ü $0 '!M
i •••'. ■' r:Tä
tähmmsh' r - " -—

a/

*f

jefegj
r- :

*4ÿ

i J
■ ~r%

W ■ i ' T '
[•I y h

* f!nf

ífllÖÍfP-v I

Fig. 1. översiktsfotografi av 1972 års schakt, taget med vidvinkelobjektiv från ca 7 meters
höjd. Ogynnsamma exponeringsomständigheter har givit en viss oskärpa i bildens högra
del, men man kan likväl se hur skelett 7 A ”färgat av sig” mot kistans botten. Vid expo-
neringstillfället var det friliggande skelettet mellan kista 1 och 2 ännu inte helt framtaget.
(Foto: T. E.)

materialet ansetts vara av så stort all¬
mänt intresse att det förtjänar en sär¬
skild och relativt utförlig presentation.

En av gravarna (kista 9) sträckte sig
in bland grundstenarna till tornets väst-
mur. Den bör sålunda vara äldre än
tornet, och eftersom detta torde vara
något yngre än kyrkan i övrigt kan
man möjligen tänka sig att den ur¬
sprungligen varit placerad under en
fristående klockstapel av trä. Detta
är emellertid ett byggnadshistoriskt
problem som inte skall diskuteras här.
Något skelett påträffades inte i denna
kista.

Innehållet i de övriga kistorna var
följande:

Kista 1.
Innehöll fragmentariska skelett efter tre
små barn. Två av dem har varit ca tre
år när de dog och det tredje knappast
mer än två och ett halvt. Skeletten var
mycket upplösta och placeringen i kis¬
tan osäker. Det ena kraniet låg dock i
den västra ändan av denna medan de
två övriga låg i fotändan. När man un¬
der medeltiden använde en kista till en
sekundär begravning var det relativt
vanligt att det äldsta skelettet föstes ned
i fotändan, vilken procedur givetvis
kunde upprepas mer än en gång. Det är
därför sannolikt att kraniet i väster här¬
stammar från det barn som blivit senast
begravt.

3
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Fig. 2. Plan och sektion av 1972 års schakt enligt uppmätningsritningar av Magnus Lind¬
hagen. Det gråtonade partiet t.h. på planritningen anger den här aktuella omfattningen av
1971 års tornschakt. Skeletten i kista 7 och 8 samt kistornas fotändor är utritade så som de
påträffades vid detta undersökningstillfälle och i överensstämmelse med uppmätningsritning
av Ralph Edenheim. Skelett 7 B i fotändan av kista 7 dock ej utritat. Skelettet i kista 2 =
2 C. Kista 3 och 9 befinner sig på kyrkans mittaxel.
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Fig. 3. Kista 1 — 6, sedda från söder. De bortersta kistorna har ännu ej befriats från sina
lockhällar. Kista 2 saknade sådan. Då bilden togs hade utrymmet mellan kista 1 och 2
ännu ej undersökts. (Foto: JBJ.)

Kistans storlek (ca 120 cm) tyder på
att den inte kan ha anlagts för ett min¬
derårigt barn utan troligen för ett barn
i tioårsåldern, vars skelett nu är helt
försvunnet. Att döma av kistans form
och material bör detta ha blivit begravt
under äldre medeltid, men de tre små-
barnsbegravningarna kan vara ganska
mycket yngre.

lidit i en ålder av 20— 35 år. Skelettet
uppvisade inga sjukliga förändringar,
men tänderna var mycket slitna och
hade kraftiga beläggningar av tandsten
samt på ett ställe möjligen angrepp av
caries. Kroppslängden var endast ca 157
cm. Kraniet var långskalligt med ett
bredd/längd-index på 72,2.

Skelett 2 B hade blivit skadat och om¬
rört vid begravningstillfället 2 A men
var likväl någorlunda komplett. Det
härstammade från en ganska stor per¬
son, som att döma av formen på kraniet
och bäckenbenet sannolikt varit en
kvinna. Kraniets förbeningsgrad angav
hennes dödsålder till 40— 60 år. I väns¬
ter knä hade skett ett benbrott som läkts
med en viss deformation, och till följd
härav hade knäet dessutom deformerats
av gikt. Även kotpelaren uppvisade svå-

Kista 2.
Innehöll tre skelett i lagerföljd, 2 A, B
och C. (Fig. 4— 6).

Skelett 2 A, som är det senaste, var
oförstört och låg mycket högt i kistan,
delvis ovanför denna. Det härstammade
från en liten och ganska klen människa,
att döma av bäckenbenets form otvivel¬
aktigt en kvinna. Kraniesömmarnas
ringa förbeningsgrad visare att hon av-

5
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Fig. 4— 6. Kista 2, skelett A— C. (Foto: JBJ.)
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ra angrepp av gikt, som t.o.m. varit så
allvarlig att tre kotor vuxit samman.

Tänderna var slitna med abscesser
kring rötterna.

Kroppslängden kunde beräknas till ca
168 cm. Kraniet var långskalligt (B/L-
index 72,4) och av vanlig nordisk typ.

Skelett 2 C låg i botten av kistan och
torde härröra från den person för vilken
denna blivit murad. Rester av en huvud¬
nisch daterar kistan och sannolikt även
skelettet till äldre medeltid, överkrop¬
pen hade förkommit vid de två senare
begravningarna, men några av de större
benen samt underkäken fanns kvar. Un¬
derkroppen var helt oförstörd.

Benen var mycket stora och försedda
med kraftiga muskelfästen. Det råder
inget tvivel om att de härrör från en
man. Att döma av tändernas nedslitning
kan han knappast ha varit särskilt ung
när han dog, men närmare än så kan
åldern inte bestämmas. Spår av sjukliga
skelettförändringar saknades. Kropps¬
längden kunde beräknas till icke mindre
än ca 185 cm.
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Fig. 7. Mansskelett i kista 3. (Foto: TE.)

Det är också anmärkningsvärt att arm¬
arna var lagda i kors framför bröstet,
vilket inte stämmer med begravnings-
bruket under äldre medeltid, då de pla¬
cerades parallellt med kroppen. I kistan
påträffades också delar av andra skelett.
Tillsammans tyder allt detta på att det
in situ liggande skelettet härrör från en
sekundär begravning. Detta antagande
stöds av en företagen C 14-datering,
som indikerar en gravläggningstid till
1200-talets senare hälft men naturligtvis
inte utesluter möjligheten att begrav¬
ningen kan ha ägt rum både före och
efter denna tid (St 4249: 1268±150).

Kista 3.
Innehöll endast ett skelett, som var rela¬
tivt oförstört (fig. 7). Benen var stora
samt försedda med kraftiga muskelfäs¬
ten, och överhuvudtaget var skelettet
typiskt manligt. Åldern kunde bestäm¬
mas till adultus (20— 35 år). Spår av
sjukliga förändringar saknades. Kropps¬
längden har varit ca 178 cm. Kranie¬
typen var nordisk med en tydlig nack-
knuta.

Kistan, som var försedd med huvud¬
nisch, bör vara från äldre medeltid. Ske¬
lettet hade dock ett ganska egendomligt
läge i denna genom att skuldrorna be¬
fann sig ända uppe vid de korta tvär¬
väggarna och huvudet var framåtböjt.

Kista 4.
Kistan hade en invändig längd av 48 cm
och innehöll skelettrester efter ett ny¬
fött barn. Barnets ålder överensstämmer
alltså med kistans storlek. Benen upp¬
visade inga anmärkningsvärda drag.

7



träffats från dansk medeltid och dess
ägare bör ha varit omkring en decimeter
längre än den bl. a. för sin kroppslängd
beryktade ärkebiskop Absalon, vars ske¬
lett vittnar om en kroppsstorlek på ca
187 cm. Medellängden för män under
äldre medeltid brukar uppskattas till
173 cm och för kvinnor 165 cm. Kra¬
niet var långskalligt (B/L: 72,5) och av
allmän nordisk typ utan särskilda
kännetecken.

Det finns ingen anledning att betvivla
att det är för denne rese som den ovan¬
ligt stora kistan blivit gjord. Försedd
med ett plant kalkstensgolv samt med
putsade innerväggar var denna också
den mest välbyggda av kistorna i Tryde.
En datering av skelettet till 1100-talet
är naturlig och stöds av C 14-provet
(St. 4254: 1140±120).

Om inget irrationellt inträffat vågar
man räkna med att den begravde under
någon tid varit kyrkans patronus samt
huvudman for en i Trydebygden domi¬
nerande ätt, varav sannolikt även andra
medlemmar blivit begravda i kyrkans
västtorn. Förmodligen har han upplevt
tornets byggande och Trydefuntens till¬
komst.

Kista 5.
Även denna kista innehöll rester efter
skelettet från ett litet barn. Längden var
ca 50 cm, vilket innebär att barnet på
sin höjd kan ha blivit några månader
gammalt. Med en invandig längd av 79
cm är kistan ganska mycket för stor för
det påträffade skelettet, varför detta
sannolikt härrör från en sekundär be¬
gravning. Inte heller här framkom några
anmärkningsvärda drag.

Kista 6.
Innehöll endast ett skelett, vars kra¬
nium dock försvunnit i samband med
en demolering av kistans huvudända.
Utan tillgång till tänderna är en ålders-
bestämning vansklig, men med hänsyn
till att kroppslängden bör ha varit ca
120 cm kan den uppskattas till omkring
10 år. Korsbenets baksida uppvisade en
remna (spina bifida). Detta är en med¬
född missbildning som är vanlig också
i vår tid, men när remnan inte är bre¬
dare än vad den är här saknar den
betydelse.

Kista 7.
Innehöll två skelett, 7 A och B.

Skelett 7 A, som är det senast begrav¬
da, låg in situ och härstammar från ett
ca nioårigt barn. Könet kunde inte be¬
stämmas. Kraniet var långskalligt (B/L:
73,6) och av allmän nordisk typ. Även
här antyder en företagen C 14-datering
att gravläggningen sannolikt ägt rum
under 1200-talet (St 4250: 1250=!=110).

Skelett 7 B låg som så ofta i liknande
fall sammanföst i kistans fotända. I sin
helhet var det typiskt manligt, och ål¬
dern kunde bestämmas till maturus (40— éO år). Benen var jättelika och
krpppslängden har varit ca 198 cm.
Skelettet är det längsta som hittills på-

Kista 8.
Innehöll ett relativt välbevarat skelett
efter en kvinna, som avlidit i en ålder
av 40— 60 år (fig. 8). Tänderna var slit¬
na och kotpelaren uppvisade spår av
gikt. Kroppslängden kunde beräknas till
ca 167 cm. Kraniet var av vanlig nor¬
disk typ med ett B/L-index på 75,3.

Kistans form och armarnas placering
längs sidorna talar för en datering till
en tidig del av medeltiden, troligen
1100-talet. Var kvinnan hustru till 7 B?

I kistans fotända påträffades rester
efter ett helt litet barnskelett.

8
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Det friliggande skelettet.
Spikar samt fragment av multnat trä
gör det sannolikt att skelettet begravts i
träkista. Det har tillhört en ung kvinna
som varit ca 160 cm lang och upvisade
inga anmärkningsvärda drag. Två mynt
från Erik Menveds tid daterar det till
1200-talets slut eller 1300-talets början.

I Tryde kyrkas västtorn har man allt¬
så påträffat nio medeltida gravar, varav
fem vuxengravar och fyra barngravar,
samt en tom stenkista som sträcker
sig in under tornets västmur.

I dessa gravar har man kunnat påvisa
lämningar efter åtminstone femton indi¬
vider, varav fyra kvinnor, tre män och
åtta barn. Desutom bör man räkna med
att de ursprungliga skeletten i kista 1
och 3 är försvunna, vilket sannolikt
även gäller kista 5. I den lösa sand¬
jorden mellan kistorna påträffades ock¬
så rester av ett flertal andra skelett,
som sannolikt härrör från begrav¬
ningar före tornets tillkomsttid.

Att döma av mynten under det fri¬
liggande skelettet samt två av C 14-

9



dateringarna har tornets bottenvåning
utnyttjats som ”gravkor” åtminstone
fram till omkr. 1300, men inget hindrar
att det kan ha fyllt denna funktion
ännu mycket längre. Av den äldsta
kända upplysningen om ägandeförhål¬
landen i Tryde framgår att kyrkan och
hela kyrkbyn år 1387 ägdes av Tue
Andersen Galen till Näsbyholm och
Bjärsjöholm,4 varför det kan tänkas att
något eller några av de senaste ned¬
lagda skeletten kan ha tillhört med¬
lemmar av dennes släktkrets.

Vad beträffar de äldsta skeletten finns
det dessvärre inget urkundsmaterial som
kan ge upplysningar om vilka de be¬
gravda personerna kan ha varit. Natur¬
ligast och mest näraliggande är emeller¬
tid att uppfatta dem som medlemmar av
den äldre medeltidens skånska bonde¬
aristokrati och att betrakta kyrkan som
deras godskyrka.

Teorin att något eller några av de
äldsta skeletten ev. skulle kunna härröra
från den själländska Hvideätten bygger
främst på det välkända faktum att med¬
lemmar av denna ätt under 1170-talet
insattes som kungliga befallningsmän i
Skåne, vilket blev en starkt bidragande
orsak till bondeupproren omkr. 1180.
Var dessa Hvideättlingar placerades är
inte bekant, men sannolikt rörde det sig
om orter där den kungliga centralmak¬
ten av hävd hade stort inflytande. Med
sin konstnärligt ovanligt påkostade
kyrka och sin märkliga dopfunt, vars
bildprogram sannolikt har samband med

ett kungligt ingripande på testaments-
rättens område,5 (fig. 9) är det emeller¬
tid inte omotiverat att föreställa sig just
Tryde som en sådan ort, och det för¬
hållandet att den ovannämnda ätten
Galen anses utgöra en skånsk sidogren
av Hvideätten6 gör det onekligen ännu
mera frestande att tänka sig något av
de äldsta skeletten som ev. tillhörande
denna.

Ur osteologisk synpunkt knyter sig
teorin främst till de två storvuxna mans-
skeletten i kista 2 och 7. Män av mot¬
svarande längd och kroppskonstitution
har påträffats i stormannagravarna
framför högaltaret i den cisterciensiska
klosterkyrkan i Sorö, där man vet att
det är medlemmar av Hvideätten (Ab¬
salon, Esbern Snare, Sunesønnerne
m.fl.) som ligger begravda och där den
längsta individen var ca 190 cm lång.7

Samma människotyp är emellertid
också känd från flera andra håll, och
några mera speciella indicier för att
teorin skulle kunna vara riktig erbjöd
inget av de två skeletten. I brist på
skriftligt urkundsmaterial kommer där¬
för frågan om vilken dansk medeltids-
ätt de kan ha tillhört sannolikt alltid
att förbli obesvarad. Men hur därmed
än må förhålla sig utgör de intressanta
exempel på hur hög samhällsställning
ännu under äldre medeltid vanligen var
kombinerad med storvuxenhet och
styrka, och i fråga om fysiska före¬
träden har de odiskutabelt kunnat
räkna sig bland de främsta.

10



/ '”ÿ'XV
k

’ST"Ü w.?i». m V.f]‘.4#JÅ L

fcVti
f X\h> mWW *••

iiWJIhpImtm
I.1 tfrv'WTT ' )

å>:

4 m i\ii
r t ■ V

i T;; ■

f % t•7 tgill
1 i i«?f

*• -I: ; y Ir
I - rf, jiM y il SEä*J$' i3!1 I 4'!4 JU i'*1:1
‘till littt

«•a

Fig. 9. Trydefunten, reliefframställning visande hur skelettet eher en man vid namn Ursus
inför rätta omvittnar att en av honom gjord donation till ett kloster har laga kraft. Av
figurgrupperna till höger och vänster anknyter sannolikt den högra till kunglig makt¬
symbolik. (Foto: TE.)

Noter:
* Enl. meddelande av museumsinspektor

Hans Stiesdal.
2 För Hammarlunda, se Evald Gustafsson

och Margareta Weidhagen, Investigations in
Hammarlunda church, Res medievales, Lund
1968, s. 154— 168. Torngraven i Maglarp på¬
träffades vid kyrkans restaurering 1970— 71.
Inom ramen för en kyrkobeskrivning kommer
den att publiceras av Barbro Sundnér.

3 För dessa undersökningar, sc Ralph Eden-
heim, Den arkeologiska kyrkplatsundersök-
ningen i Tryde 1971, och Magnus Lindhagen,
Medeltida ”gravkor” i Tryde kyrkas västtorn,

Tomelilla hembygdskrets årsbok 1970/71 resp.
1972/73.

4 Dansk biografisk lexikon, Bd. 7, 1935,
s. 576 f.

5 Jfr. Torkel Eriksson, Trydefunten och
Regnum, Ale 1969:1.

6 Danmarks Adels Aarbog 1893, s. 158 ff.
7 Gravarna för Absalons släktingar påträf¬

fades vid en undersökning 1970, som kommer
att publiceras av H. Stiesdal och J. B. Jørgen¬
sen. T.V., se H. Stiesdal: Ligger neden for sin
broders grav, SKALK, 1970:6.
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Ortnamn i Skåneland
Av Bengt Pamp

Varför heter Skåne Skåne och Halland Halland?
Vad betyder Arlöv, Tosterup, Tovared och
Grimsmåla? Docent Bengt Pamp berättade om
ortnamn i ett föredrag hållet vid ”ales”
årsmöte 1972.

Ortnamnen i Skåneland är endast ofull¬
ständigt utforskade. Bäst lottat är Born¬
holm, vars ortnamn har utgivits och tol¬
kats som nummer tio i den stora serien
Danmarks stednavne. Av namnen
svensk botten utforskas de halländska
och blekingska av Ortnamnsarkivet i
Uppsala och de skånska av Dialekt- och
ortnamnsarkivet i Lund. Ortnamns¬
arkivet i Uppsala, som ger ut den stora
serien Sveriges ortnamn, har publicerat
två delar i en serie om Hallands be¬
byggelsenamn — det är södra och mel¬
lersta Halland som behandlas — samt
en — om Bräkne härads bebyggelse¬
namn — i en serie om Blekinges ort¬
namn. I den skånska serien Skånes ort¬
namn har hittills bebyggelsenamnen i
Albo, Bjäre, Rönneberga och Södra Åsbo
härader behandlats, översikter av ort¬
namn även i andra delar av Skåneland
kan man finna t ex i hembygdslittera-
turen, men det skulle föra för långt att
här gå in på detaljer. Däremot kan det

kanske vara på sin plats att nämna att
samtliga svenska namn på socknar och
bebyggelseenheter större än socknar finns
tolkade i Svensk uppslagsbok, andra
upplagan.

Namnen på Skånelands fyra huvud¬
delar är alla gamla och är i jämförelse
med Skånelands ortnamn i övrigt tidigt
belagda. Bornholm skrivs i en reseskild¬
ring från 800-talet Burgenda land. San¬
nolikt är förleden folkslagsnamnet bur¬
gunder i genitiv pluralis. Detta behöver
inte innebära att Bornholm är burgun-
dernas urhem; snarare är det väl så att
burgunderna vid någon tidpunkt har be¬
satt ön. Skåne, på fornisländska Skåney,
är troligen identiskt med det av klassiska
auktorer, t ex Plinius, nämnda Scadi-
navia, senare genom missförstånd skri¬
vet Scandinavia, där förleden rimligen
är identisk med vårt skada och efter-
leden med vårt ö, här väl i betydel¬
sen ’land delvis kringflutet av vatten’.
Namnet skulle alltså betyda någonting

på

12



i stil med ’den farliga halvön’ el dyl.
Man tror att den kuststräcka som åsyf¬
tas är den vid Skanör och Falsterbo,
med de många farliga sandrevlarna. F ö
kan det konstateras att förleden i land-
skapsnamnet Skåne återfinns just i stads¬
namnet Skanör. I Skåne har det långa
d-ljudet blivit a, medan det i stadsnam¬
net har förkortats men i övrigt behållit
sin karaktär.

Halland har sin inbyggarbenämning
belagd från omkring 550, då hallän¬
ningarna benämns hallin. I både in-
byggarbenämningen och landskapsnam-
net ingår sannolikt hall ’klipphäll’, vil¬
ket kan förefalla något egendomligt om
man vet att landskapets kärnområde är
Sydhalland, som inte precis utmärks
för rikedom på klipphällar. Man har
därför antagit att det rör sig om ett slags
segelledsnamn och att detta betyder ’lan¬
det som ligger norr om hallarna, dvs
Hovs hallar'. Man kan jämföra med
önamnet Hallands Väderö. ön har sä¬
kerligen alltid tillhört Skåne, och nam¬
net betyder väl ’(väder) ön norr om vil¬
ken Halland dyker upp’.

Blekinge är belagt från 800-talet i
formen Blecingég, vilket betyder ’blek¬
ingarnas strand eller ö\ Grundordet i
landskapsnamnet är sannolikt ett adjek¬
tiv blek ’glänsande, stilla, lugn’. Troli¬
gen har den stora fjärden mellan Lister-
by och Torhamn (eller en del av den)
hetat *Blek, (asterisk framför en namn-
eller ordform innebär att denna är
konstruerad), och efter denna har byg¬
den runt omkring den fått namnet
Bleking(e).

I min fortsatta genomgång av ort¬
namn i Skåneland skall jag nöja mig
med att skildra de svenska namnen och
inskränker mig till att behandla bebyg¬
gelsenamnen. Orsaken till det senare är

inte att dessa i och för sig skulle vara
intressantare än andra namn, men de
är de bäst utforskade, vilket väl i sin
tur beror på att bebyggelsenamnen kan
ge väsentliga upplysningar om vår hem¬
bygds bebyggelsehistoria. Alla namn¬
typer har nämligen inte varit produk¬
tiva samtidigt: en del är uråldriga och
har tidigt gått ur bruk, andra är be¬
tydligt yngre. Och eftersom normalfal¬
let torde vara att ett bebyggelsenamn är
ungefär samtidigt med den namn¬
bärande bebyggelsen så kan man in¬
direkt få en i det stora hela god och på¬
litlig bild av hur en trakt har bebyggts.
Hur gammal en namntyp är kan av¬
göras med hjälp av åtskilliga kriterier.
Jag skall inte gå in på detaljer, men
vi har hjälp av ljud- och formhistoria,
av förekomsten av kristna personnamn
i ortnamnen (saknas sådana i en namn¬
typ som ofta har personnamn i för¬
leden kan namnen i fråga inte ha bil¬
dats långt in i kristen tid) och av namn¬
skicket i de av vikingarna koloniserade
områdena fr a i England och Normandie
samt på Island (saknas en viss namntyp
där kan man vara ganska säker på att
den inte var produktiv i de trakter av
Norden varifrån vikingarna kom).

En av de allra äldsta bebyggelse-
namnstyperna är de namn som ändas
på -löv. Åldern gottgöres dels av att
förleden, trots att denna nästan alltid
utgöres av ett personnamn, aldrig inne¬
håller ett kristet sådant, dels av att -löv¬
namn saknas i vikingabygderna. -löv-
namnen hade således upphört att vara
produktiva då vikingatiden inföll. I
Sverige finns de bara i söder, fr a i
Skåne. Det är troligt att de har kommit
dit från Själland och att nuvarande
Danmark är ursprungslandet. Efter-
ledens ursprungliga form är lev, som är
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släkt med verbet lämna (jämför det dan¬
ska levne ’lämna’). Lev miste ha betytt
’något efterlämnat’, kanske ’arvegods’.
Som redan har nämnts är förleden prak¬
tiskt taget alltid ett personnamn. I Eslöv
ingår ett mansnamn Esi, i Hemmeslöv
ett mot det fornisländska Heimir svar¬
ande namn, i Sknmmeslöv ett skutman
’uppbördsman’, troligen använt som till¬
namn. Det skånska Anderslöv har inte
som förled mansnamnet Anders, vilket
är utvecklat ur det kristna personnamnet
Andreas, utan ett Andorr, som är sam¬
mansatt med gudanamnet Tor. — Men
det finns också ”oäkta” -löv-namn. Det
räcker med att erinra om de skånska
Nöbbelöv, egentligen Ny-böle ’nybygg¬
nad, ny gård’.

En annan gammal namntyp som har
övervägande sydsvensk utbredning är
namnen på -lösa (se fig 1). Även här
torde Danmark vara ursprungslandet.
Från Skåne har namnen spritt sig både
längs öst- och västkusten. De nordligare
(fr a uppländska) namnen torde vara de
yngsta, och de skiljer sig från de syd¬
ligare genom att de ibland har ett per¬
sonnamn i förleden. Det är betecknande
att dessa personnamn aldrig är kristna,
och vi får nog anta att -/öra-namnen i
ålder kan mäta sig med -/öf-namnen.
Förleden är ofta naturbetecknande. I
Ramlösa ingår ett ännu levande dialekt¬
ord ramm, som betyder ’fuktig äng,
träsk’, medan Harlösa som förled har
ett gamalt ord hardh ’torr, stenig mark
(eller skog som växer på sådan mark)’.
Vad efterleden betyder är man inte rik¬
tigt på det klara med. Vanligtvis lutar
man åt att den har haft en innebörd i
stil med ’äng’ eller ’betesmark’.

Namnen på -inge är vanliga både i
Sverige och Danmark, i vårt land fr a
i Mälarlandskapen men också i Skåne

och Halland. De äldsta -inge-namnen
torde vara i det närmaste jämngamla
med namnen på -löv och -lösa, men i
motsats till dem har namntypen varit
produktiv längre, möjligen ända in i
vikingatiden. Efterleden har ingen själv¬
ständig betydelse; det rör sig om ett av-
ledningssuffix — eller rättare om två
avledningssuffix. Som exempel kan tas
det skånska Värpinge. Grundordet är
varp, som antagligen här betyder ’trång
dalgång’ eller ’åkrök’. För att beteckna
dem som bodde vid ”varpet” lade man
till suffixet -ing (jämför t ex skåning,
hallänning), och för att beteckna den
trakt där ”värpingarna” bodde lade man
till -ia, senare -e. Ett annat namn med
en terrängbeteckning som grundord är
Veinge, som är bildat till en motsvarig¬
het till vårt nuvarande ved, som äldst
har betytt ’skog’. På liknande sätt inne¬
håller Heinge ordet hed samt Allinge
och Äspinge trädnamnen al respektive
asp.

Vi kommer nu över till två slags
namn som är yngre än de hittills nämn¬
da åtminstone i det avseendet att de har
varit produktiva långt in i vikingatiden— det vimlar av namn av denna typ i
vikingarnas kolonisationsområden. Jag
syftar på de namn som ändas på -stad
och -by. Båda har en likartad utbred-
ningsbild, med centrum i Mälarland¬
skapen men med en jämn förekomst ock¬
så i Sydsverige. Se fig 2 och 3. Betydel¬
sen hos efterlederna är i intetdera fallet
fullt klar. Stad betyder rimligen ’ställe’
(innebörden ’större tätort’, som finns i
yngre stadsnamn som Kristianstad, har
vi fått från tyskan), men det är inte
vanligt att ortnamn har efterleder med
en så vag, föga pregnant betydelse. Kan¬
ske det rätta förhållandet är, som någon
forskare har framkastat, att efterlederna
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namn tycks sällan eller aldrig förekom¬
ma i Skånelands -&y-namn. Ett skenbart
undantag är Tureby, där förleden visser¬
ligen är mansnamnet Ture men efter-
leden från början troligen har varit
bygd nybygge’.

Slutligen skall vi ägna vår uppmärk¬
samhet åt sådana namn som tillhör det
andra stora kronologiska skiktet i var
bebyggelsenamnsskatt, nämligen dem
som började bli produktiva under vi¬
kingatiden eller senare och som för
Skånelands vidkommande oftast upp¬
hörde att bildas under trettonhundra¬
talet. De bär vittnesbörd om en för
många kanske okänd men ofantlig kraft¬
utveckling i Norden delvis samtidigt
med vikingatiden, delvis senare, en
kraftutveckling som tog sig uttryck i en
intensiv inre kolonisation, i en nyodling
vid vars slut Skånelands bebyggelse¬
struktur i vad avser landsbygden i allt
väsentligt var den samma som än i dag
(en senare nyodling fr a under 1800-
talet, vilken resulterade i ett stört antal
gatehus och torp, speciellt i skogs¬
bygderna, gav inte samma bestående
resultat: när bättre tider kom, övergavs
de små och föga lönsamma odlings-
enheterna). Ortnamnskartorna kan ge
vältaliga illustrationer av nyodlandet.
Ett exempel är fig 4, där man kan se
proportionerna mellan huvudsakligen
förmedeltida och huvudsakligen medel¬
tida namntyper i Bjäre härad. Ett annat
är fig 5, som visar utbredningen av en
enda, den vanligaste men dock en enda,
av de ortnamnstyper varom här är fråga.

Därmed har vi osökt kommit över på
de enskilda namntyperna i detta yngre
ortnamnskick. Fig 5 illustrerar alltså ut¬
bredningen av namn på -torp, vilka med
sina c:a 7.500 representanter är den tal¬
rikaste av alla svenska bebyggelsenamns-

från början har varit sammansättningar,
t ex husstad ’plats för hus, tomt’ och
höstad ’plats för hö, äng’, och att dessa
förleder har försvunnit när de har ingått
i ortnamn. Jämför att vi av bomb
och flygplan bildar sammansättningen
bombplan. — De flesta -siad-namn har
ett personnamn som förled, t ex Folka-
stad, som har det ännu levande Folke
i en urgammal genitivform i förleden,
och Svenstad, där förleden rimligen är
det likaledes ännu levande mansnamnet
Sven. Som exempel på ett mindre ge¬
nomskinligt namn kan Järrestad tjäna.
Det skrevs 1322 in Jarllestatha. För¬
leden skulle möjligen kunna vara genitiv
pluralis av personbeteckningen jarl, men
det är väl inte troligt att flera jarlar
har ägt eller bott på platsen. Snarare har
vi att göra med ett personnamn Jarle.
Att förleden inte alltid är ett person¬
namn visar Sövestad, som troligen inne¬
håller ett ord ’'fsœvi ’fuktighet’.

Av alla förkristna namntyper är nam¬
nen på -by de talrikaste i Sverige; de
har inte mindre än ca 3.400 representan¬
ter. Efterleden är identisk med vårt
vanliga ord by, som i fornspråket för¬
utom den nuvarande innebörden ’sam¬
ling av gårdar’ också kunde betyda ’en¬
staka gård’. Man är inte riktigt på det
klara med vilken innebörd man skall
räkna med i ortnamnen, men för Skåne¬
lands vidkommande förefaller det efter
min uppfattning rimligast att normalt
räkna med samma innebörd som nu,
alltså ’samling av gårdar’. Bland för¬
lederna är terrängbeteckningar ganska
vanliga. Genomskinliga exempel är
namn som Dalby och Sandby. I förleden
till Skintaby döljer sig troligen ett
ånamn Skintan, som i sin tur är bildat
till ett halländskt dialektord skinta ’torr,
mager, kal terräng, sandhed’. — Person-
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nande läspljud liknande det som vi har
i engelska that). Normalt är det förmod¬
ligen skogsröjning som har givit upphov
till namnen. Det är därför inte konstigt
att förleden ofta är en trädbeteckning,
som i de talrika Björkeryd (-röd etc),
Ekeryd (-röd etc) som finns i landet.
Men även personnamn kan bilda förled,
som i Tovared, där förleden är en forn-
halländsk genitiv Tova av mansnamnet
Tove.
vanskas så att det är svårt att se att det
rör sig om ett -ryd-namn. Ramsjö är ett
sådant exempel; det skrevs 1524 Ramss-
röd. Haverdal är ett annat: 1466 skrevs
det Hawårydh. Förleden är hage och
efterleden, som det framgår av skriv¬
ningen, just ryd.

Namn på -rum finns i Skåneland hu¬
vudsakligen om än inte uteslutande i
östra Skåne och i Blekinge. Antagligen
betyder namnelementet ’öppen plats,
gårdstomt’. Förleden kan vara ett per¬
sonnamn, som i AUerum, som väl inne¬
håller ett mansnamn Alle, men också
en terrängbeteckning, som i Augerum,
där val förleden är ett ord ave ’grund
vik etc’ (namnet skrevs 1396 de Avaru-
me). Namntypen är samtida med -torp-
och -ryd-namnen.

En annan namntyp med östlig utbred¬
ning i Skåneland är namnen på -måla,
som förutom i Småland och Östergöt¬
land påträffas bara i Blekinge, -måla är
släkt med det ännu levande ordet mål
’mått’ och torde ha betytt ’uppmätt
jordstycke’. Förleden kan vara person¬
namn, som i Grimsmåla, som innehåller
mansnamnet Grim, men också andra be¬
byggelsenamn kan förekomma, som i
Lökarydsmåla. Namn av den här senare
typen ger oss en viktig upplysning:
Lökaryd måste ha varit moderbebygg¬
else till Lökarydsmåla, och det finns till¬

typer. Norr om Dalälven är namntypen
dock sällsynt. Man räknar med att den
har kommit till Skåneland redan på
800-talet, men den har varit produktiv
under åtskilliga århundraden, om det
vittnar inte minst de många kristna per¬
sonnamn som ingår i förlederna: Anders,
utvecklat ur Andreas, Jon, utvecklat ur
Johannes, Per, utvecklat ur Petrus m m.
Personnamn är även i övrigt vanliga i
-torp-namn. Många av dem är s k hypo-
korismer, dvs smeknamn bildade på
samma sätt som vi nu bildar Nisse till
Nils, Olle till Olof och Svenne till Sven.
I fornspråket ändades sådana namn i
genitiv på -a, och vi fick alltså många
namnslut av typen -athorp (th står för
ett läspljud liknande det som vi har i
engelska thing). I Sydsverige slipades
denna ljudförbindelse ner till ett -arp,
och namnen på -arp skall alltså räknas
in i -torp-namnen. På Själland fick sam¬
ma namnslut en annan utveckling och
förändrades till -erup. Under den tid då
Skåneland var danskt i sin helhet ”över¬
sattes” -arp av skrivarna ofta till -erup,
som ansågs vara en finare, mer ”riks-
dansk” form. På herrgårdarna, där väl
traditionerna har varit starkast, kom
dessa själlandsformer att övervintra, och
därför har vi ibland herrgårdsnamn med
den ”oskånska” ändeisen -erup: Krapp-
erup, Tosterup etc. — I övrigt är bara
att tillägga om -torp att ändeisen ur¬
sprungligen har betytt ’nybygge’, be¬
tecknande nog.

Som god tvåa i de svenska bebyggelse¬
namnen kommer namntypen -ryd, som
också har formerna -röd, -red och -rud
och som sammanlagt räknar c:a 2.800
representanter. De är nog ungefär sam¬
tida med -torp-namnen. De(t) ord som
bildar efterleden är släkt med verbet
röja, fsv rydhia (dh markerar ett to-

Ibland kan efterleden för-
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räckligt många namn av den typen för
att vi skall kunna sluta oss til! att
-måla-namnen har varit produktiva län¬
ge, i motsats till de flesta andra medel¬
tida namntyper kanske ända mot medel¬
tidens slut. Detta gäller även namnen på
-hult. Dessa kan ibland ändas på -alt.
Förklaringen är likartad som den som
gäller för utvecklingen till -arp: omedel¬
bart före efterleden har stått ett a som
vid en nedslipning av efterleden sas
har kommit att dominera. Någon fone¬
tisk förklaring till de många halländska
namnen på -ilt går däremot inte att
åstadkomma: de vittnar i stället liksom
namnen på -erup om ett kvardröjande
inflytande från den danska tiden — det
rör sig alltså om en dansk skriftform —
och inte om egendomliga dialektala ut¬
vecklingar. — Efterleden är identisk
med ett fornsvenskt ord som betyder
’liten skog, skogsdunge’, och det finns
allt skäl i världen att tro att den har
samma innebörd som detta ord. Det är
mot den bakgrunden inte egendomligt
att vi har många namn med trädbeteck¬
ningar i förleden: Björkehult, Lindhult

m m. Men också djurbenämningar kan
förekomma, som i det genomskinliga
Hästilt samt i Högalt, där förleden
sannolikt är en genitiv pluralis av fågel¬
beteckningen hök.

Därmed torde några av de viktigaste
bebyggelsenamnstyperna i Skåneland va¬
ra genomgångna. Åtskilligt fler hade
kunnat nämnas — t ex namnen på -hög
’gravhög’, som ofta får efterleden ner-
slipad till -ie, och -tofta, som nog har
haft innebörden ’ödetomt’ — , men nå¬
gonstans får man sätta punkt, och det
sagda är nog. Förhoppningsvis illustre¬
rar det i någon mån ortnamnens värde
som vittnesbörd om bebyggelsens histo¬
ria. Som källmaterial är de kanske inte
lika pålitliga som arkeologernas forn¬
fynd och historikernas skrivna källor,
men när det gäller att visa bebyggelsens
historia i stort är de oumbärliga genom
att de är så relativt lätta att arbeta med
och genom att de ger en så grafiskt tyd¬
lig bild av utvecklingen. Utan dem hade
vi vetat betydligt mindre om hur den
bygd som vi nu lever i har vuxit fram.
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Andrarums alunbruk
Av Anna Svenson
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Andrarums alunbruk. Efter G. Burmans teckning 1680.

Fil.kand. Anna Svenson ger en socio-ekonomisk
beskrivning av Andrarums alunbruk. Under¬
sökningen som ligger till grund för uppsatsen
har försvårats dels genom att arkivet på
Christinehof, dit alunbruket hörde, är mycket
svåröverskådligt, dels att Andrarums kyrko¬
arkiv brann 1875 och att endast fragment återstår.

1. Tillverkning av alun des alunbruk där alunskiffer påträffa-
En bit in på 1800-talet var alun en des. Alun används framförallt vid garv-

viktig handelsvara. Alun är en pro- ning, vid förvaring av skinn och hudar
dukt som från 1500-talets mitt utvanns och som betningsmedel i färgerier. (Där¬
ur alunskiffer, och på flera ställen i av alunets stora betydelse i Flandern
Flandern, England och Tyskland anla- med dess textilindustrier).
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I Sverige tillverkades alun som bi¬
produkt vid svavelbruk i Närke under
1500- och 1600-talen.1 Men det första
egentliga alunbruket i Skandinavien till¬
kom vid Andrarums by i Albo härad i
Österlen i Skåne, år 1637. Bruket exis¬
terade ända till 1912 och var under sin
storhetstid på 1700-talet en av Skånes
största industrier:2)

Bruket låg på södra stranden av
Verkeåns dalgång och området ligger
ännu intakt med enorma röda nu giest
bevuxna slagghögar, ett stort brott där
skiffern ännu går i dagen, djupa vatten-
fyllda hålor och några byggnader, däri¬
bland det stora spannmålsmagasinet
från 1700-talet.

Själva tillverkningen tillgick så att
den svarta skiffern krossades och brän¬
des i s. k. fyrar. En fyr anlades direkt
på marken. Först staplade man ”små-
bränne” i högar, upp till 26 stycken in¬
till varandra. Eldarna tändes och ett
lager skiffer påfördes. När veden brun¬
nit ned men innan skiffern hunnit
slockna påfördes ett nytt lager redan
bränd skiffer. Därefter anlades en eld¬
rad utmed den andra. Så anlades eldrad
efter eldrad och påfördes omväxlande
”svart” och "rött” (den brända skiffern
var röd p. g. a. järnoxid) tills man hade
10 eldrader i bredd och fyren nådde en
höjd av ca 7 meter. Det tog 2 å 3
veckor att sätta en fyr, och den var ut¬
bränd först efter 3 månader.3

De salter som bildades i fyren ur¬
lakades i stora träkar som var ned¬
grävda i marken. Den lut som därvid
erhölls leddes i underjordiska pipstockar
till den invid fabriksbyggnaden, pann-
huset, belägna lutbrunnen varifrån den
vindades eller pumpades upp till öppna
rännir som förde den in i pannhuset
till stora blypannor. I dem koncentre¬

rades luten genom kokning och leddes
till svalekaret, där ett gult slam av järn-
sulfat avsattes. Innan luten hunnit
svalna fördes den till saffianskaren där
oren alun, saffian, utkristalliserades.
Saffianen tvättades och samlades i saf-
fiansbingen tills man fått en tillräck¬
ligt stor mängd. Den upplöstes då i
minsta möjliga mängd vatten i en bly¬
panna. Den erhållna koncentrerade lös¬
ningen avtappades till alunfat där alun
kristalliserades i form av en fast kropp.
Den färdiga alunen sönderhöggs och
packades i tunnor.

Det är tydligt att brukningsmetoder¬
na var tämligen primitiva och i synner¬
het oerhört arbetskrävande. De föränd¬
rades föga under de 275 år som bruket
var igång. Vad bergmästaren Gripen-
hielm i sin beskrivning av bruket år
1721 relaterar beträffande tillverk¬
ningen skiljer sig föga från en bruks¬
arbetares redogörelse för metoderna
omkring 18403 eller ens från vad en nu
levande f. d. bruksarbetare har att be¬
rätta från bruket vid 1900-talets
början.4

2. Brukets tillkomst och första tid
Andrarums alunbruk tillkom genom

privilegiebrev daterat 7 okt. 1637 av
den danske kungen till Jochum Beck,
en av 1600-talets största jordägare i
Skåne. Privilegiebrevet är inte specifikt
knutet till Andrarum utan gäller helt
allmänt en fyndighet av alun. Skiffer¬
lagren hade dittills varit okända och
marken där de låg var kronojord och
brukades av bönder från Andrarum.1
Beck köpte och bytte till sig en mängd
hemman vid och kring fyndplatsen.
Därigenom garanterades dels bränsle
dels arbetskraft för arbete som skulle
utföras utanför själva bruket. En av-
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görande faktor för brukets utveckling
var riklig tillgång till bränsle, och detta
kunde åtminstone till en början fås från
markerna runt omkring, eftersom bru¬
ket låg i en på den tiden skogsrik trakt.
Dessutom rådde i Skåne vid den här
tiden och långt in på 1800-talet det i
Danmark vanliga hoverisystemet, vilket
innebar att arrendebönderna utöver sitt
arrende utförde vissa sysslor på godset.
På alunbruket tillämpades systemet så
att en fast arbetarstam anställdes me¬
dan körslorna av ved och torv till bru¬
ket och av färdig alun till utskepp¬
ningsorterna utfördes av de arrende¬
bönder som nu lydde under bruket.2
Detta förhållande fortsatte så länge
bruket var igång, men mot slutet erhöll
bönderna lönen i pengar i stället för i
avdrag på arrendet. Detta system var
inte något unikt för Andrarum. En
industri av alunbrukets typ, till vilken
man också kan räkna glasbruk och
järnbruk, stod närmare jordbruket än
stadsindustrin. På samma sätt som det
intill större gårdar och gods alltid upp¬
stod en torpbebyggelse var det vanligt
att det i närheten av bruksorterna upp¬
kom en bebyggelse som i själva verket
var en funktion av ett arbetskrafts¬
behov, både från brukens och torparnas
sida. Även då torpen fanns där redan
före bruken utgjorde torparna den
kategori som i brukens omland hade
störst förbindelse med bruken.3 Såväl
torparna som bönderna inom det om¬
råde som angivits i brukets privile-
giebrev, privilegieområdena, forslade
bränsle till bruken och transporterade
den färdiga produkten till avsättnings¬
orterna. I järnbrukens fall gällde, i
motsats till i Andrarum, att även rå¬
varan, malmen, måste transporteras till
bruken. Järnbruken var nämligen bara

i undantagsfall anlagda i anslutning till
en fyndighet — lokaliseringen var mer
betingad av impulser från hamnstä¬
derna.4

Arbetskraften vid alunbruket ut¬
gjordes till en början av tre alunmäs-
tare från Liége, ett tiotal vallonska
arbetare5 och även av arbetare från
Köpenhamn.6 Eftersom bruket utgjorde
det enda alternativet till jordbruket
inom ett ganska stort område mellan
Kristianstad och Simrishamn kan bru¬
ket inte ha haft särskilt svårt att rekry¬
tera arbetskraft. Under 1700- och
1800-talen kunde Andrarums kyrkby
inte utvidgas eftersom jorden tillhörde
antingen kyrkan eller Christinehofs
gods.7 De som inte hade råd att köpa
egna hemman kan ha tagit anställning
vid bruket i stället.

De äldsta handlingar som visar hur
bruket såg ut tillkom vid en värdering
1648. Av dem framgår det att arbets¬
styrkan utgjordes av 30 personer och
att arbetet bedrevs så att varje arbe¬
tare hade specialfunktioner — panne-
svenner, materiehuggare, lutgörare osv.8

Alunen fraktades till Verkeåns myn¬
ning där Beck byggt en hamn och ett
packhus. Därifrån skeppades alunen till
hamnarna i Kivik, Ähus, Simrishamn
och Ystad för vidare transport till
Tyskland och Polen.9

Efter mitten av 1600-talet blev den
ekonomiska situationen ohållbar för
Beck. Hans förmögenhet var till största
delen bunden i gods och mark, och bru¬
ket hade inte börjat ge avkastning på
det satsade kapitalet, även om brukets
anseende tyder på att affärerna inte
kan ha gått alltför dåligt. Under 1690-
talet framfördes krav från köpmans-
kretsar på att ett filialkontor till Rik¬
sens ständers bank skulle inrättas i
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Malmö. Banken kom aldrig till stånd,
men ett vägande argument från köp¬
männen var just Andrarums alunbruk.

. . banken skulle aldrig kunna göra
säkrare lån än på samma alunbruk.
Det finns emellertid flera bevis på att
Beck intecknat bruket för mycket höga
summor. Han och hans arvingar förde
långa processer mot kreditorerna.

I böran av 1700-talet inlöste Chris¬
tina Piper kreditorernas fordringar.
Hon var gift med en av Karl XII:s
ministrar och hade själv en mycket stor
förmögenhet som hon förvaltade under
mannens bortovaro i fångenskap i Ryss¬
land.11 Hon uppförde Christinehofs
slott och gjorde detta tillsammans med
bruket, Högestads slott, östra Torup
och Baldringe till fideikommiss inom
släkten Piper.

196 personer.16 Avsättningsförhållan-
dena var vid den här tiden mycket
goda och produktionen hade stigit till
4.500 tunnor vid 1600-talets mitt.17
1690 steg priserna på alun och höll sig
tämligen konstanta vid 15 å 16 rdr smt.
till freden 1721. Under Karl XII:s krig
gick avsättningen trögt och stora lager
låg oförsålda. Den minskade efterfrå¬
gan uppges främst ha berott på att
”utj Polen och andra orter manufac-
turerna til hwilka mesta Ahlunen af-
sättias härifrån genom krig varet i
lägervall.” Efter freden steg priserna
snabbt och var 1723 uppe i över 23 rdr
smt. Tillverkningen steg i samma takt
och nådde nästan 5.800 tunnor år 1728,
det högsta värdet under brukets hela
tillvaro.18
Produktion i tunnor per år och exportpris
på alun i rdr smt per tunna (Källa: Stoltz,
sid. 105, 96—97).

”10

I 3. Tiden fram till 1765
Under tiden fram till 1765 ökade

befolkningen vid bruket stadigt för att
det året bestå av ca 900 personer,
d. v. s. arbetare med familjer.12 Det är
att märka att bruket växte upp som
ett eget samhälle skilt från den lilla
bondbyn Andrarum. Bruket hade egen
skola, sjukhus, smedja, krog och egen
jurisdiktion.13 I gruvartiklarna står i
28 §: ”Varje lördag skall inspektoren
hålla bergsting och då om alla bruksens
nödvändigheter, stridiga saker och fel
rannsaka och avdöma efter dessa bruks¬
artiklar .. .”14 En bergmästare anställ¬
des som domare och en bergsfogde
fungerade som åklagare vid bergstinget.
Bergsfogden hade dessutom att garan¬
tera för varans kvalitet, stämpla varje
avgående tunna och bevaka kronans
inkomster av 1,5 rdr smt i accis av varje
tunna.15

1688 uppgick antalet arbetare till

4. Löneförhållanden
I gruvartiklarna av år 1686 står att

arbetarnas lön skall ”med penningar
betalas” men i den mån bruksförval¬
taren skaffar spannmål, kläder, smör,
o. s. v., och säljer varorna till det värde
och den markegång som gäller i när¬
maste köpstad kan arbetarna få ut
hälften i varor och hälften i pengar.19
Denna rekommendation slogs efter allt
att döma fast så att en del betalades
in natura och en del i pengar.

Från 1766 utbetalades lönens pen¬
ningdel i sedlar som var utställda på
bruksägaren och gångbara endast i de
bodar och affärer som uppfördes på
bruksområdet. Arbetarna var anställda
på kontrakt och alunbrukssedlarna kun¬
de inlösas efter avslutad arbetstid i
gängse valuta.

För köpmännen i trakten hade sys-
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temet stora nackdelar. Såväl handeln
vid bruket som den yrkesutövning som
i skydd av adelsprivilegiet idkades vid
och kring Christinehof och bruket kände
borgarna som ett sådant hot att de
flera gånger gick till kungs för att få
Andrarums godkänd som marknads¬
plats, dock utan resultat.20

Alunbrukssedlarna torde ha tillver¬
kats till 1840-talet. Den del av lönen
som betalades i sådan valuta lär till en
del ha innehållits av bruksägaren som
ett slags pensionsförsäkring för arbe¬
tarna.21

Detta s. k. trucksystem, som alltså
innebar att arbetarnas lön helt eller
delvis utbetalades i anvisningar som
gällde endast i affärer som ägdes av
industriinnehavaren innebar en stor in¬
skränkning i konsumdonsvalet, och
dessutom bands arbetaren ännu starkare
vid bruket än han var genom sitt kon¬
trakt. Länge trodde man att detta sys¬
tem inte existerade i Sverige. I äldre
ekonomisk-politiska bestämmelser för
bruksrörelser framgår det att rätten att
få sin lön i pengar ansågs som någon¬
ting särskilt värdefullt,22 och det var
antagligen inte särskilt ovanligt att
svenska bruk tillämpade trucksystemet.
1 allmänhet gick bruken inte så långt
som till att trycka egna sedlar; arbe¬
taren fick en anvisning på ett belopp
som kunde uttagas i brukshandeln eller
t. o. m. en anvisning på vilka varor
som kunde fås för lönen i brukshan¬
deln.23 Eftersom resten av lönen ut¬
gick i varor förekom pengar överhuvud
taget i mycket liten skala, och det var
i realiteten fråga om en naturahushåll¬
ning. Skatterna betalades av bruken
direkt.

Det intressanta är om arbetarna eko¬
nomiskt förlorade på systemet, d. v. s.

om priserna i bruksaffärerna var högre
än på den öppna marknaden. En un¬
dersökning av Fagerstabrukens räken¬
skaper tyder inte på att så skulle vara
fallet. Den vinst som upptas för för¬
säljningen anges som måttlig. Even¬
tuellt högre priser motiveras med kost¬
nader för transport och lagring. För
Fagerstabruken gällde också att då
spannmålspriserna till följd av missväxt
var höga reglerades lönerna på så sätt
att lönespannmålen lämnades ut efter
ett äldre pris än det rådande marknads¬
priset.24 Effekten av de höjda priserna
dämpades eller eliminerades därigenom
helt, och systemet innebar ju i det fallet
en fördel för löntagarna.

Ett brukssamhälle innebar en koncen¬
tration av en icke jordbrukande be¬
folkning och bildade därför ett livs-
medelsunderskottsområde.
dein fyllde en viktig uppgift så länge
lanthandeln fram till 1846 var för¬
bjuden. Flera anlades tillsammans med
större gårdar men ofta var arbetaran¬
talet så stort att livsmedelsproduktio¬
nen inte räckte till. Vad gäller Andra-
rum uppger Gillberg i sin beskrivning
av Kristianstads län som utkom 1767
att bruksbefolkningen ”i spannemål
allenast Consumera långt öfver 2.000
tunnor årligen som till någon del tages
av Bruksegarens omkringliggande Gods,
men en stor del varder därtill upphand¬
lat. Bruksförlaget har således varit
ganska drygt.

Brukshan-

”25

5: Tillbakagången under 1760-talet
Till och med år 1762 var brukets

samtliga pannor igång. Därefter bör¬
jade en inskränkning i driften till 18
pannor 1763— 64 och 16 pannor 1765.
1766— 83 växlade antalet mellan 14
och 20, medan produktionen under ti-
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den först ökade fram till 1770, därefter
visade en klar nedgång. Till 1821 ut¬
nyttjades mellan 10 och 6 pannor år¬
ligen.1

Under slutet av 1770-talet avskeda¬
des många arbetare då driften inskränk¬
tes. De tycks i stor utsträckning ha
stannat kvar på bruket — från och med
år 1778 upptas sådana avskedade men
kvarboende arbetare för sig i mantals-
längderna. Efter hand som platser blev
lediga erhöll några av dem anställning
igen. Ä ena sidan tyder detta på att få
andra utkomstmöjligheter fanns i trak¬
ten och att jordbruket inte hade behov
av dem som blev avskedade, å andra
sidan hade de alltså ”råd” att arbets¬
lösa stanna kvar på bruket, vilket be¬
tyder att deras lön räckte till för ett
visst sparande, (den eventuellt inne¬
hållna lönen kan ha tjänat som ett slags
arbetslöshetsförsäkring) och/eller att
någon annan i familjen fortfarande
hade anställning vid bruket; många av
arbetarna tillhörde släkter som hade
arbetat i generationer vid bruket. Det
finns dessutom uppgifter på att förhål¬
landet mellan bruksarbetarna och jord¬
bruksbefolkningen var dåligt — bruks¬
arbetarna var illa sedda av den övriga
befolkningen,2 och av det skälet kan
arbetarna ha valt att snarare stanna på
bruket där de var socialt accepterade
även om det eventuellt innebar en
otryggare ekonomisk ställning.
Alunproduktion i tunnor 1760— 1820.
(Källa: Stoltz, sid. 105).

Vad gäller orsakerna till den stora
tillbakagången från ca 1770 har i litte¬
raturen betonats den omständigheten
att brukets stora förbrukning av bränsle
hade gjort att det uppstått brist på ved
och att det betydde höga bränslekost¬
nader som bruket inte kunde klara.3

Till detta kom att flera alunbruk hade
anlagts både i Sverige och utomlands.
Preussen skyddade sin tillverkning med
partiellt importförbud, och Preussen var
en av Andrarums viktigaste kunder.4

Det var omöjligt att i arkivet hitta
några uppgifter om förhållandet i sam¬
band med driftsinskränkningen. Den
sammanföll emellertid med en prissänk¬
ning på alun,5 möjligtvis till följd av
den internationella handelskris som bör¬
jade på 1760-talet och efterföljdes av
en lång lågkonjunktur.® Vidare steg
priserna i Sverige kraftigt just de första
åren på 1760-talet,7 och även om de
sjönk i samband med lågkonjunkturen
några år senare kan man förmoda att
den korta inflationen kan ha haft ett
visst samband med inskränkningen i
produktionen, eller åtminstone ha haft
en förstärkande effekt på ett redan fat¬
tat beslut om inskränkning. Eftersom
arbetarnas löner till stor del betalades in
natura betydde de ökade spannmåls¬
priserna att bruket snabbt fick ökade
lönekostnader eftersom spannmålen till
största delen köptes upp och bara till
en liten del togs från de piperska
godsen.

Bränslepriserna steg alltså också, men
böndernas klagomål (se nedan) tyder
på att de fick mindre betalt för sin ved
än om de kunnat sälja på öppna mark¬
naden, vilket måste betyda att det ändå
var billigare för bruket än om veden
köpts till marknadspriser.

Under ett par år i början av 1760-
talet steg alltså lönekostnader och
bränslekostnader, och sjönk exportpri¬
serna på alun. Att täcka kostnaderna
genom försäljning i Sverige fanns det
inte utrymme för — andra alunbruk
hade startats8) och de distributions¬
vägar bruket i Andrarum hade upp-

!
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rättat gick söderut. Arbetare avskeda¬
des, produktionen sjönk kraftigt från
1770 till 1790 och låg sedan konstant
på något över 1.000 tunnor till 1820.

1767 hette det om bruket att där
fanns ”mångfaldige smärre Hus . . .
dels för ett antal Bruksarbetare wid
300 st . . . dels och för Böckare, Smeder,
Skräddare och Skomakare med flera
nödiga handtwärckare inrättade, äro
the Byggnader som giöra thetta Bruk
wackert, stort och ansenligt, liknandes
en stad.”9 1790 kom Tunelds Geo¬
graphie öfwer Konungariket Sverige.
Uppgifterna i den är när den kommer
ut ganska föråldrade; så uppger Tuneld
en produktion på mellan 4 och 5.000
tunnor,10 i själva verket hade den inte
sedan 1760 varit uppe i 4.000 tunnor,
och på 1780-talet var produktionen ca
3.000 tunnor.11 Tuneld talar om bruket
som en ”ganska ansenlig Bruks-
Köping.

I Arndts Resa genom Sverige år 1804
står att tillverkningen nu är nere i
fjärdedelen av vad Tuneld uppgivit.
”Ställets anseende och även själva bygg¬
naderna synas ha råkat i förfall, tillika
med bruket.”13

till och uthuggningarna blev allt för
stora. Bruksägaren anhöll då om att
Andrarums bruk skulle bli delaktigt av
samma understöd och privilegier som
landets andra bergverk, och kronan
som hade betydande inkomster av ver¬
ket bestämde 1686 att bruket skulle ha
rätt till all skog inom en omkrets av 2
mil från bruket räknat.2 Detta innebar
att bruksinnehavaren för brukets räk¬
ning fritt förfogade över såväl kronans
som skatteböndernas by- och allmän-
ningsskogar. Skogar tillhörande frälse-
gård eller kyrka räknades inte dit. Det
ålåg skogsägarna inom ”verkalinjen”
(bruket kallades allmänt för verket)
att fälla träd och forsla veden till bru¬
ket för skälig betalning.

Förordningarna ledde till en mängd
klagomål, från brukets sida över olag¬
ligt skogshygge och från allmogens sida
över att de blev trakasserade av brukets
skogvaktare. Verkalinjen innebar for
bönderna ett stort ingrepp, och de kla¬
gade över den dåliga betalning de er¬
höll vid körslor.* Alla besvär från bön¬
dernas sida avslogs med motivering att
alunbruket åtnjöt privilegiet ”för rikets
höga nytta och för publico till tjänst.”4

1824 upphörde skogsprivilegiet till
följd av alla klagomål men också på
grund av att tillverkningen nu var täm¬
ligen liten och staten inte kan ha haft
särdeles stora inkomster från bruket.

Bruket ansågs ändå i behov av stat¬
ligt stöd och erhöll som kompensation
de två kronoskogarna Maglehems ora
och De Dödas Lott.

Delade meningar har rått beträffande
vilken effekt skogsprivilegiet i själya
verket hade på skogsbeståndet runt
alunbruket. Flera samtidskällor vittnar
om den skovling som ägt rum, mest
enligt dem, från böndernas sida för pri-

”12

6. Verkalinjen
Brukets behov av bränsle och timmer

var mycket stort. Under pannorna för¬
brukades stora mängder ved och till
fyrsättningarna brukades ris och små-
bränne. Dessutom användes på den ti¬
den trä i alla slags redskap. Dessa slets
ut på kort tid — vagnhjulen var obe¬
slagna — och bidrog till den stora åt¬
gången. Till att börja med stod skogen
”så godt in på Wärket att ingen om¬

för Wedebrist.”1sorg war
Ganska snart visade det sig emellertid

att skogarna närmast bruket inte räckte
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vat bruk, men från 1700-talets mitt kan
bruket nog räknas som en skogsbevaran-
de faktor. Bruket hade ju i högsta grad
intresse av att skogarna bevarades, och
från bruket verkställdes en rad åtgär¬
der för att bevara skogsbeståndet.5

Tillgång till ett mycket mer omfat¬
tande material skulle kunna ge svar på
en del frågor man ställer sig i samband
med verkalinjen. Vilken betydelse hade
inkomsterna från körslorna for bönder¬
na? Vilka områden inom verkalinjen
hade störst förbindelser med bruket?
Hur påverkades de ekonomiska förhål¬
landena inom verkalinjen av körslorna
och vedförsäljningen? Det är omöjligt
att svara på dessa frågor med det ma¬
terial som stått till buds. Det kan där¬
för ha sitt intresse att hänvisa till några
av de resultat som en undersökning av
järnbruken i Småland har gett beträf¬
fande sådana frågor.6

I järnbrukens privilegier ingick re¬
dan från början noggrant fixerade le¬
veransområden av kol till bruken. Även
här inkom till bergstingen en mängd
klagomål från bönderna på låga priser
på kol och på den mängd kol som
skulle levereras. (Det verkar, fortfaran¬
de med hänsyn tagen till det knappa
materialet, som om bönderna inom
verkalinjen var utsatta för ett större
tvång och var mer rättslösa än små¬
landsbönderna runt järnbruken.) Det
framhålls ändå att områdenas ekono¬
miska liv i själva verket bröts loss från
sin tidigare isolering. Leveranserna till
bruken betydde att produkter kunde
avyttras som tidigare saknat betydelse.
Skogen blev ett viktigt bytesobjekt för
handel över längre avstånd. Kolbön¬
dernas leveranser innebar en kompensa¬
tion av brister inom områdets ekonomi.
Betalningen gavs dels i kontanter, dels

in natura, dels också i brukens färdig¬
produkter, d. v. s. järn. Bönderna kunde
också göra uttag i brukets egna affärer.
För gårdarna i brukens närmaste om¬
land kan man med säkerhet fastställa
att bruken betytt en ekonomisk om¬
gestaltning. Brukningsenheterna fick en
betydande biinkomst som kunde kom¬
pensera brister i försörjningsförmågan.
Gårdarna i leveransområdenas periferi
var så sällan engagerade vid bruken att
någon förändring i deras ekonomiska
förhållanden inte kunnat äga rum. Sam¬
manfattningsvis konstateras att binä¬
ringar i form av kolleveranser och
körslor spelade en relativt betydande
roll vid sidan om jordbruket. Detta
gäller ändå bara på en omkrets av ca
en mil från ett bruk — därutanför har
brukets ekonomiska betydelse varit
liten.

i

1
7. Tiden efter 1818

1818— 1821 företogs en omläggning
av driften. Vedbehovet minskades och
diverse ombyggnader utfördes. Produk¬
tionen började öka och höll i början av
1860-talet omkring 1.800 tunnor per år,
dock som hela tiden med stora varia¬
tioner, till stor del beroenden på väder¬
leksförhållandena.1

Från mitten av 1800-talet började
på fabriksmässig väg framställas alumi¬
niumsulfat, ett salt som dels innehåller
ca Vs mer av den för garvning verk¬
samma beståndsdelen i alun, dels var
billigare att framställa. Den fabriks-
mässiga tillverkningen kom att bli slutet
för alunbruken. Andrarum som var
Sveriges första alunbruk blev också dess
sista. Från 1860-talet börjar en klar
nedgång både i produktion och antal
arbetare. 1890 drevs bruket ” i ringa ut¬
sträckning”, nästa femårsperiod var pri-
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serna låga, produktionen sjönk årligen
och ”någon vidare vinst lärer företaget
inte hava lämnat.”2 1912 lades bruket
ner. Tillverkningen av biprodukten röd¬
färg fortsatte dock en bit in på 1920-
talet.

1875— 94 (den enda period under 1800-
talet för vilken flyttningslängder finns
bevarade) flyttade 120 personer från
och 54 till bruket, medan den totala
befolkningen i genomsnitt bestod av
drygt 200 personer. Migrationen ägde
huvudsakligen rum inom Österlen, dock
har denna undersökning inte medgivit
ett mera ingående studium av de ut¬
flyttades vidare öden. Ett sådant skulle
ge besked om vilken ekonomisk och
social status arbetarna erhöll utanför
bruket.
Aluntillverkning i Andrarum 1682— 1904
uttryckt i tunnor per år. (Källa: Stoltz,
sid. 105).

Av Sveriges övriga alunbruk hade
Multorp upphört redan 1836. Lovers
bruk höll på till 1877 och Ölands alun¬
bruk ända till 1900.

Av de arbetare som avskedades un¬
der den sista nedgångsperioden anställ¬
des en del vid Christinehofs gods. Det
finns också uppgifter om att många fick
arbete vid de då påbörjade järnvägs¬
byggena i trakten.3 En relativt stor mi¬
gration ägde också rum. Under åren
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Rapport från Stora Köpinge

Av Dag Widholm
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Fig. 1. Den överplöjda högen visade sig ha tre så gott som intakta kantkedjor. (Foto: An¬
ders Wihlborg.)

en första inventering för AMS-projektet
av de områden öster om Ystads nu¬
varande stadsområde, för vilka disposi¬
tionsplaner för exploatering är aktuella.
Gravhögen var belägen i skärnings¬
punkten mellan de fyra fastigheterna
St. Köpinge 3658, 368, 367 och 3684 i
St. Köpinge socken. Hela detta område
användes för närvarande som åkermark.
Undersökningen under vintern och vå¬
ren 1973 innebar vissa avbräck i jord¬
bruksarbetet och möjliggjordes genom
att närmare ett tunnland åkerjord väl-

Sedan sommaren 1972 bedriver UV-
Syd en viss fältarkeologisk verksamhet
i samarbete med Arbetsmarknadsstyrel¬
sens platskontor i Skurup. En kort redo¬
görelse för arbetsmetodik, målsättning
och hittills vunna resultat av dessa ar¬
beten gavs av förf. i det föregående
numret av Ale. Den hittills största un¬
dersökningen inom AMS-projektet har
varit utgrävningen av en tidigare okänd
nästan helt överodlad gravhög från
bronsåldern öster om Köpingebro i syd¬
östra Skåne. Högen upptäcktes under
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villigt ställdes till förfogande av mark¬
ägarna.

St. Köpinge har blivit ett välkänt
sockennamn inom arkeologien genom
doc. Märta Strömbergs stora publika¬
tion av dösen Trollasten. Den nu ak¬
tuella gravhögen var belägen ca 300
meter sydost om Trollasten. Området
utgöres av flack åkermark, som begrän¬
sas av de stora åsarna i norr och öster,
Nybroån i väster och Östersjön några
kilometer söderut. Landskapet har i stor
utsträckning präglats av de många grav¬
högarna: den under 1973 undersökta
högen ligger mitt i det 1— 2 mil breda
stråk av gravhögar, som kan följas runt
Skånes hela kuststräcka. Hela vägen
nordost, öster och sydost om Ystad, dvs
vid St. Herrestad, Fredriksberg, Köpin-
gebro och området ned mot kusten vid
Kabusa, är högarna ovanligt många och
välbevarade. Deras belägenhet skiftar
från flack åkermark väster om Köpin-
gebro till det pampigare och kanske me¬
ra landskapspräglade läget på eller strax
nedanför krönet av åsarna ned mot Ka¬
busa och Östersjön. Sammanlagt ingår
i fornlämningsregistret trettio högar el¬
ler högrester i St. Köpmge sn. Denna i
och för sig imponerande siffra motsva¬
rar dock knappast någon reell situation
under forntiden: utan tvekan har en stor
del av högarna försvunnit genom över¬
odling, sandtäkt eller andra ingrepp av
sentida ättlingar till högbyggarna.

Uppförandet av de stora gravhögar¬
na har skett under äldre bronsålder, dvs
under senare delen av andra årtusendet
f.Kr. fram till omkring 900 f.Kr. Även
om dessa fornminnen är de mest iögon¬
fallande såväl i Ystadsområdet som på
stora delar av Söderslätt och västkusten,
framstår inte den äldre bronsåldern som
någon isolerad period bland de kända

lämningarna av den forntida bebyggel¬
sen i trakten runt Köpingebro: dösen
Trollasten är givetvis det monumen¬
talaste minnet från stenåldern. Några
kilometer sydväst om Köpingebro ligger
även ett antal boplatslämningar från
mesolitisk och neolitisk tid, vilka härrör
från kustbundna bosättningar på de
flygsandsöverlagrade strandvallarna i
Ystad Sandskog.

Beträffande perioderna efter äldre
bronsålder är i varje fall den yngre
bronsåldern företrädd i Köpingebro-
trakten genom ett antal undersökta ur-
negravar. Järnåldern är hittills den pe¬
riod, som är minst känd i området. Man
kan dock i varje fall fastställa en konti¬
nuerlig bosättning i Köpingebrotrakten
under stora delar av sten- och brons¬
ålder.

Undersökningen av gravhögen vid St.
Köpinge påbörjades i november 1972
och avslutades i maj 1973. Arbetet ut¬
fördes av en grovarbetsstyrka från AMS
på upp till sju man under ledning av
Anders Wihlborg och förf.

Före undersökningen avtecknade sig
högen som en knappt skönjbar, närmast
rund förhöjning i den omgivande åkern.
Vid den första besiktningen av upp¬
höjningen konstaterades, att matjorden
i den sydvästra delen innehöll en på¬
fallande mängd ung. knytnävsstora ste¬
nar. Den senare undersökningen påvi¬
sade, att stenarna härrörde från en ut-
plöjd sekundärgrav.

Som första arbetsåtgärd upptogs ett
nord-sydligt schakt med början vid för¬
höjningens sydligaste punkt. Härvid på¬
träffades nästan omedelbart två paral¬
lella rader med klumpstenar. Man fick
därigenom belägg för, att upphöjningen
i åkern härrörde från en gravhög med
minst två koncentriska kantkedjor. I
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fortsättningen schaktades högen ned
kvadrantvis med början i den sydöstra
delen. Schaktningsarbetena utfördes till
största delen manuellt, emedan så stora
delar av högen plöjts ned, att risk före¬
låg, att sekundärgravar kunde påträffas
omedelbart i eller under matjordslagret.

Den fullständiga bortschaktningen av
högfyllningen visade, att högen försetts
med tre stycken kantkedjor, av vilka
den innersta till viss del var skadad
(fig. 1). Högens stratigrafi visar, att
dessa tre kantkedjor motsvarar tre olika
byggnadsetapper (fig. 2). I samtliga tre
fall har den pampiga kantkedjan dolts
med jord vid respektive byggnadsetapp.
Hur skadorna på den innersta kant¬
kedjan uppstått är oklart. En möjlighet
är givetvis, att man använt den innersta
kantkedjans stenar vid uppförandet av
hög nr 2, ehuru några stratigrafiska be¬
lägg härför icke kunde påvisas. Icke
heller förelåg några som helst tecken på
att dessa skador skulle kunna vara
recenta.

Kantkedjorna var cirkelrunda och
närmast koncentriska. Den yttersta resp.
innersta kedjan utgjordes av enkla sten¬
ringar, medan den mittersta till största
delen var byggd av två till tre skikt
med stenar lagda på och stöttande var¬
andra. Den yttersta kantkedjans dia¬
meter uppgick till drygt 29 meter. Den
största uppmätbara diametern på hög¬
fyllningen var något Över 32 meter.

Högens byggnadsmaterial kunde icke
fastställas med säkerhet. Någon torv-
struktur kunde icke urskiljas vid ut¬
grävningen. Till stor del försvårades
den stratigrafiska tolkningen av de
kraftiga järnutfällningar, som syns på
den avbildade profilen (fig. 2). Krönet
av högen har i sen tid varit beväxt med
träd, vilka togs bort på 1920-talet.

Brotten i järnutfällningarna torde här¬
röra från detta tillfälle.

Av högfyllningen återstod endast
homogen sand, med svaga, knappt ur¬
skiljbara färgskiftningar mellan de tre
byggnadsetapperna. Även om urskiljbar
torvstruktur saknades, finns det dock
ingen anledning att betvivla, att högen
uppförts på det för äldre bronsålder
karakteristiska sättet med torvor. Sand¬
flykten i hela Köpingebroområdet är för
övrigt så kraftig, att en av sand upp¬
förd hög knappast skulle ha bevarats
någon längre tid.

Några detaljer i högens konstruktion
är oklara: I den sydöstra kvadranten
påträffades mellan den yttersta och den
mellersta kantkedjan två små, slutna
samlingar stenar med jämn storlek, vilka
efter påträffandet felaktigt bedömdes
som sekundärgravar (fig. 3— 4). Under¬
sökningen av dessa små anläggningar
blev helt utan fynd: de utgjordes en¬
dast av stenpackningar med en diameter
av 0,40 resp. 0,30 meter och ett djup
av 0,30 meter. Några nedgrävnings-
gränser eller tecken på störningar i an¬
slutning till stenpackningarna kunde
inte iakttagas. Möjligen kan stenarna
utgöra rester efter igenrasade sten-
skodda stolphål. Konstruktioner av så¬
dant slag har belagts tidigare i brons¬
åldershögar1 och har ansetts ha haft
samband med stolpar, som stöttat ett
flätverk.

En viss oklarhet råder även beträff¬
ande det stenbräm, som i norra och syd¬
västra delen täckte den yttersta hög¬
konstruktionen (fig. 5). Även utanför
kantkedjorna påträffades såväl i norr
som i sydost områden med jämnstora
stenar i omrörda lager, vilka eventuellt
kan utgöra utplöjda rester av samma
stenbräm. Det ursprungliga syftet med
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Fig. 2. Detaljbild av kantkedjorna. De ”vågiga” ränderna som tecknar sig i profilen, är
kraftiga järnutfällningar. (Foto: Anders Wihlborg.)

Fig. 3. Två små stensamlingar låg invid den yttersta resp. mellersta
kantkedjan. (Foto: Dag Widholm.)
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Fig. 4. Dc små stensamlingarna innehöll inga fynd och är svårtolkade. Möjligen kan det
vara stolphål. (Foto: Dag Widholm.)

Fig. 5. Ett stenbräm täckte den yttersta kantkedjan. (Foto: Anders Wihlborg.)
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del av skaftet till en bronskniv med
genombrutet skaft. Detta fragment är
visserligen litet, men kan med säkerhet
dateras till period III av bronsåldern.2
Tyvärr påträffades det alltså inte in
situ, men en rimlig gissning är dock, att
det utgör den enda bevarade resten av
gravgåvor till den sönderplöjda sekun¬
därgraven.

Högens centralgrav var belägen i cen¬
trum av den innersta kantkedjan. Den
utgjordes av en öst-väst-orienterad
plankkista med måtten 1,11X0,25 me¬
ter, vilken stöttats av stenar på lång¬
sidorna (fig. 6). Träet i graven var myc¬
ket dåligt bevarat och gav sig mest till¬
känna som färgning av sanden. Allra
sämst bevarat var kistans trälock, som
dock avtecknade sig tydligt vid skär¬
ning av tvärprofil genom graven. Nå¬
gon nedgravningskontur kunde inte ur¬
skiljas i anslutning till graven: kistan
tycks alltså ha ställts direkt på den
ursprungliga marknivån.

Innehållet i kistan utgjordes av ett
bränt lik med två gravgåvor: ett helt
bevarat svärd samt en ytterst fragmen¬
tarisk pincett. Runtomkring svärdet på¬
träffades fragmentariska rester av tyg.

Beträffande centralgravens ålder kan
dateringen ske på två sätt: dels genom
gravgåvorna och dels genom begrav¬
ningssättet. Svärdet, vars hela längd är
0,53 meter, är ett s.k. tångesvärd (fig. 7).
Att döma av liknande fynd bör den nu
helt försvunna kavlen ha varit av horn
eller trä3 och stuckits ned på den s.k.
greppspetsen. Den vanliga avslutningen
på dylika fästen utgöres av en mer eller
mindre rombisk svärdsknapp av brons.
Något spår av någon sådan utsmyck¬
ning fanns inte. Antingen har svärdet
haft ett enkelt fäste utan knapp eller
också har knappen försvunnit före be-

denna stenkonstruktion är som nämnts
ovan — oklart. Den rimligaste giss¬
ningen är, att högen genom brämet fått
en skyddande stenmantel, varigenom
jorden hållits på plats. Även de even¬
tuella stolphålen i södra delen av högen
kan ju sättas i samband med en kon¬
struktion, vars syfte varit att binda jor¬
den. Den i Köpingebrotrakten extremt
lösa sanden med åtföljande sandflykt
gör det helt rimligt att antaga, att man
vid uppförandet av högen vidtagit åt¬
gärder för att binda det lösa byggnads¬
materialet. En möjlighet är också att
man genom stenbrämet har försökt dölja
jordmanteln för att därigenom åstad¬
komma ett s.a.s. förfalskat rose. Några
helt säkra slutsatser kan dock icke dra¬
gas om det ursprungliga syftet med sten¬
brämet eller de små stenpackningarna.

De tre kantkedjorna och de i pro¬
filerna urskiljbara tre byggnadsetapper-
na gör det rimligt att förmoda, att hö¬
gen förutom centralgraven innehållit
minst två sekundärgravar. Antalet be¬
gravningar går dock ej att fastställa på
grund av den kraftiga nedplöjning som
högfyllningen utsatts för. Av de för¬
modade sekundärgravarna påträffades
endast resterna av en. Den låg i syd¬
västra delen av högen och har utgjorts
av ett röse eller en stenpackning. Endast
delar av bottnen av graven var ännu
orörda vid undersökningstillfället. De¬
lar av stenpackningen påträffades i om¬
rört läge i matjorden i anslutning till
graven. Då sålunda största delen av an¬
läggningen plöjts sönder och låg i om¬
rörda lager gavs ingen möjlighet att
stratigrafiskt binda den till någon av
högens byggnadsetapper. De enda säkra
fynden utgjordes av brända ben. Härut¬
över påträffades dock i matjorden söder
om de bevarade resterna av graven en
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ring helt säker: Den döde har begravts
kremerad enligt den nya ritual, som
börjar tränga in i Norden under slutet
av den äldre bronsåldern, för att under
yngre bronsålder bli allenarådande. Som
tidigare observerats beträffande den
ändrade begravningsritualen sker över¬
gången gradvis:5 I de tidigare brand¬
gravarna har den äldre bronsålderns
gravskick i viss mån bibehållits: det
brända liket placeras på samma sätt
som förut i en manslång kista av sten
eller trä. Så småningom märks en ten¬
dens att krympa ned kistan och vid slu¬
tet av period III är den vanligen under
en meter lång.

Kistan i St. Köpinge-högen hade som
ovan nämnts en längd av 1,11 meter
och bör sålunda inte höra till den tidi¬
gare typen av brandgravar. Den slut¬
giltiga dateringen av centralgraven får
alltså bli den senare delen av period III.

Gravkonstruktionerna och fynden i
St. Köpinge-högen kan knappast sägas
innebära några större kulturhistoriska
nyheter: den ovanligaste företeelsen tor¬
de snarast vara förekomsten av tre
kantkedjor. I första hand får hela ut¬
grävningen ses som en räddningsaktion
av ett förhistoriskt material, som hota¬
des av omedelbar förintelse: Den oklara
och nästan helt förstörda sekundär¬
graven skulle förmodligen ha varit helt
försvunnen något år senare och den
metertjocka sandkullen över central¬
graven torde ha plöjts ned på ytterli¬
gare några år. Förutom faran för total
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Fig. 6. Den frampreparede centralgraven med
det 53 cm långa svärdet. (Foto: Anders
Wihlborg.)

gravningen. Tångesvärd förekommer så¬
väl i senare delen av äldre bronsålder
som i början av yngre bronsåldern.
Frånvaron av svärdsknappen i detta fall
gör dateringen något svårare. Svärdet
upvisar dock inget av de för yngre
bronsåldern karakteristiska dragen och
kan med stor säkerhet dateras till
riod III4.

Gravskicket gör ovannämnda date-

pe-
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Fig. 7. Tångesvärdet från centralgraven. (Foto: Anders Wihlborg.)

39



nedplöjning hotades högen även av
exploatering: Den var belägen mitt i
det stora område från Köpingebro ner
till Östersjön, som planeras för exploa¬
tering av Ystads kommun. Hela områ¬
det saknar registrerade fornlämningar:
de ovannämnda stora stråken med grav¬
högar kommer givetvis inte att beröras
av exploatering. Det är dock synner¬
ligen troligt, att exploaeringszonerna
rymmer hittills okända fornlämningar— St. Köpingehögen är bara ett exem¬
pel. För att få någon kännedom om
eventuella hittills okända fornläm¬
ningar kommer UV-Syds AMS-under-
stödda verksamhet att inriktas på fos¬
fatkartering, flygfotografering, inven¬
tering i fält samt provgrävningar över
hela området. Undersökningen av St.-
Köpingehögen får ses som en del av
denna verksamhet. Målsättningen är
givetvis, att fynd och tolkningar av
denna utgrävning skall kunna sättas in
i ett större bebyggelsehistoriskt sam¬
manhang, när resultaten föreligger från
flera delar av den verksamhet, som
skisserats ovan.

vara efter bränningen och hela ben¬
mängden har begravts. Förbrännings¬
tekniken behärskades till fullo.

Den döde var en man, vilket tydligt
visas av de pannfragment som har be¬
varats. Kanten mot ögonhålan är grov
och själva pannan är vulstig och porös.
Pannans övergång mot okbenet är dock
klent.

Tandutskottet på andra halskotan är
också bevarat och kunde mätas (bredd:
9,5 mm, höjd 10,5 mm). Det måste be¬
traktas som relativt kraftigt. Även en
knäskål kunde mätas. Största höjd: 39,5
mm, största bredd: (38,5 mm) och störs¬
ta tjocklek: 20,0 mm. Som jämförelse
kan nämnas att denna knäskål är något
mindre men tjockare an den av en man
från yngre järnålder i Stockholmstrak¬
ten som undersökts (Iregren 1972: 157,
168).

Troligen var den vuxne mannen vid
sin död närmare 40 år. 75 st tämligen
stora fragment från skalltaket har iden¬
tifierats, varav 25 st med suturrest och
2 som sprängts längs diploe. Sutursam-
manväxningen är påbörjad men har en¬
dast i ett fåtal fall nått diploe eller ta¬
bula externa. Tabula interna är ibland
förtunnad, men oftast är diploe oför¬
ändrad. 12 st tandrötter hittades, varav
7 st hade öppen por i rotspetsen. Rot¬
kanalerna är alltså öppna men tämligen
tunna och rotspetsarna inte särskilt
spetsiga.

De kotor som finns bevarade ger oss
också besked om att mannen hade ont
i ryggen, eftersom de är sjukligt för¬
ändrade. Han led sannolikt av disk¬
bråck. Troligen hade mannen dessutom
skadat sin högra fot. Av de brända
fragmenten att döma har ett par ben
i vristen vuxit ihop. Mannen har i så
fall förlorat rörligheten i fotleden.

Människorna i St. Köpinge
Av Elisabeth Iregren

Benmaterialet från centralgraven (A 4,
F 7) omfattar 1605 gram väl förbrända
ben. Fragmenten är anmärkningsvärt
rena och stora — upp till 10,5 cm långa.
Identifieringsgraden är hög, ca 25 vikts¬
procent.

Alla kroppsregioner och delar av alla
kroppens större ben ingår i graven. Där¬
emot saknas små ben från hand och fot
liksom många kotor, som emellertid är
sköra. Benen har således tagits väl till
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Kraniefragment från mannen i central¬
graven. Skalltaksfragmenten visar su¬
turer som dels är öppna och som dels
har börjat slutas. Nederst till vänster
syns fragment från pannan och ansik¬
tet. Nederst till höger ligger fragment
från skallbasen.
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ålTandrötter överst till vänster, överst
till höger ligger fyra fragment från
underkäken. På bildens mittparti syns
delar av överarmsben, bäcken och
kotor. Nederst visas fragment från
underarm och hand. Samtliga frag¬
ment kommer från de välbevarade
benen av mannen i centralgraven.
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Benen i underarmen är särskilt väl-
bevarade förutom de enstaka ben som
redan nämnts. Stora stycken är hela av
både benens and- och mittpartier. Efter¬
som den övre delen av strålbenet är be¬
varat kan man göra en beräkning av
mannens kroppslängd. Det måste här
nämnas att sådana beräkningar blir
osäkra, eftersom dels inte benet är kom¬
plett och dels genom att man inte vet
exakt hur mycket ben krymper under
bränningen.

Den av Müller (1958—59:230) an¬
vända formeln för beräkning av kropps-
längden anges ha en säkerhet av ± 7,5
cm, om den dödes kön är känt. Kropps-
längden har beräknats till 166 cm (Trot¬
ter— Gleser 1952:495). Det är sällsynt
att benen är så väl bevarade, som i
denna grav att man kan kalkylera
kroppslängden, så trots osäkerheten har
beräkningen sitt värde. För en man från
järnåldersgravfältet i Uppland Lovö sn,
Viken kunde också kroppslängden be¬
räknas. Han var 174 cm ± 7,5 cm.
Det ingår inga djurben i graven. Någon
mat har alltså den döde inte fått med

och tämligen vid rotkanal. Några köns-
indikerande fragment finns inte i
graven.

Inte heller i denna grav finns djur-
ben. Annars förekommer det ibland un¬
der bronsålder att det bland grav¬
gåvorna ingår djurben (Gejval! 1961:
158, 160, Jonsson 1972: 133, 135—138).
Får eller get, svin och hund kan före¬
komma, men vanligast är dock att djur-
ben inte ingår (Jonsson 1972: 136— 137
och där citerad litteratur).

Då djurben uppträder kommer de
flesta benen från djurens köttrika delar,
dvs de delar som normalt utgör rester
efter måltider. Djuren slaktades van¬
ligen unga (Gejvall 1961:160, Jonsson
1972:136).

I bronsåldersgravar i Skåne är får
eller get och svin konstaterade i Simris
(Gejvall 1961:158) och i Bulltofta
(1950:134) hittades ett benföremål, som
tillverkats av skulderbladet från en
ídisslare. I gravarna vid Ängelsbäck in¬
går däremot inga djurben (Gejvall
1948).

Johannes Lepiksaar (1969) har analy¬
serat ett benmaterial från Hötofta, som
är en bronsåldersboplats i Skåne. Där
konstaterade han att häst, nötkreatur,
får, svin och hund hållits som tamdjur
(Lepiksaar 1969:187). Rådjur, kron¬
hjort samt möjligen också vildsvin eller
förvildade svin och vitnos (en val) har
jagats.

Vi vet således en del om husdjurshåll¬
ningen under bronsålder i Skåne, men
ytterligare material behöver bearbetas,
för att vi skall kunna göra oss en god
bild av både människan och hennes
husdjur från denna tid.

sig.
Sekundärgraven Í högen innehöll ett

mindre benmaterial (315 g), men grav¬
gömman var skadad. De enskilda frag¬
menten är mindre och endast 8 vikts¬
procent har kunnat identifierats. Benen
är totalt förbrända.

En vuxen individ har gravlagts i
denna grav. Den döde var vid sin död
troligen mellan 20 och 40 år. Bara 11
skallfragment ingår i bensamlingen. Bå¬
da tabulae är distinkta och diploe är
inte förtjockad. Synostosen är inte på¬
börjad. En funnen tandrot har öppen
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Rapport från Blekinge museums
underjordiska verksamhet
Av Karl-Axel Björkqvist och Thomas Persson

Samhällets ökade krav på lämplig bygg-
nadsmark har under senare år blivit
kännbara även i Blekinge, om ock land¬
skapet saknar verkligt expansiva stor¬
stadsområden. Detta medför ett stegrat
antal arkeologiska undersökningar, om¬
fattande objekt av varierande karaktär
och ålder. Den under år 1972 slutförda
fornminnesinventeringen har härvid bli¬
vit ett oumbärligt hjälpmedel för den
antikvariska kontrollen. Inventeringen,
som inte på något sätt skall betraktas
som slutgiltigt, upptar drygt 3000 ovan
mark synliga fornlämningar, vartill
kommer ett betydande antal boplatser,
som dessvärre ännu ej kunnat registre¬
ras i önskad utsträckning. Sedan flera
år bedriver Blekinge Museum en egen
arkeologisk undersökningsverksamhet,
omfattande såväl räddningsgrävningar
som undersökningar av problemlösande
karaktär. Arets undersökningar, i kort¬
het redovisade nedan, har samtliga varit
framtvingade av samhällelig eller privat
markexploatering.

Från övergången till yngre stenålder
stammar troligen en mindre boplats med
magert fyndmaterial i Nättraby. Fyn¬
den består huvudsakligen av flintav¬
slag, några med sparsamt förekomman¬
de bruksretuscher samt en del skrapor.
Svaga spår av vikingatida/äldre medel¬

tida bosättning påträffades på samma
plats, som ligger endast 250 m från
1100-talskyrkan.

Av större intresse är en boplats i den
komplexa litorinavallen i Hörviks läge,
Hosaby, på Listerlandets ostkust. Bo¬
platsen är intimt förbunden med den
väl utbildade strandvallen, på platsen
kallad Brittåsen. Minst tre bosättnings-
skikt kunde iakttas. Samtliga var över¬
lagrade av transgressioner. Senaste bo-
sättningsskiktet tillhör tiden före Lito-
rinahavets högsta nivå och torde repre¬
sentera en tidig fas av den sena kust¬
kulturen, icke alltför väl känd i Ble¬
kinge. Boplatskomplexet bör som helhet
kunna gc viktiga bidrag till såväl om¬
rådets arkeologi som dess geologi. Då
undersökningen är planerad att åter¬
upptagas i vår finns det anledning att
återkomma till den i ett senare nummer
av Ale.

Redan på 1920-talet skadades vid
vägbygge en stensättning med mittblock
vid Hillerslätt i Hjortsberga sn. Vid en
1972 utförd vägbreddning utsattes den
för ytterligare ingrepp, varför en under¬
sökning blev nödvändig. Stensättningen
var belägen på en flack moränhöjd
omedelbart ovanför sluttningen ned mot
den nu utdikade Föllsjön. Den var när¬
mast rund, ca 20 m i diameter och med
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i flera fall svarvade, skivformiga eller
svagt koniska med en diameter av 12—
25 mm.

Stensättningar nära överensstämman¬
de med den ovan beskrivna har i Mel¬
lansverige kunnat tidfästas till yngre
bronsålder, en datering som här synes
styrkas av den nämnda sekundärgraven
med lerkärl. Fornlämningstypen kvar-
lever emellertid av allt att döma täm¬
ligen oförändrad även under äldre järn¬
ålder. De svarvade bärnstenspärlorna
kan dateras till sen romersk järnålder/
folkvandringstid och har flera mot¬
svarigheter i Blekinge, bl.a. i ett fynd
från Hulta i Ronneby sn, f.ö. med lik¬
nande fyndomständigheter. Pärlor av
detta slag anses vara importerade från
den polska bärnstenskusten. (Se K. A.
Björkquist/Th. Persson: Folkvandrings¬
tid i Hulta. Blekingeboken 1970.)

I L:a Kulleryd, Bräkne-Hoby sn, har
p.g.a. planerad fritidsbebyggelse en
stensättning undersökts. Stensättningen
var belägen på krönet av en mindre
bergklack med utsikt över den intill-
liggande dalen. Anläggningen var ore¬
gelbundet rundad, 8— 10 m i diameter
och endast ca 0,1 m hög. Fyllningen
utgjordes av vittringsgrusblandad sand
med ett glest täcke av vanligen 0,1—0,2 m stora, ofta skärviga stenar. I an¬
läggningens centrala del framkom brän¬
da ben i fyllningen omedelbart över

en intill 0,6 m mäktig fyllning av sten
och grus. I centrum fanns ett 3,5 m
stort jordfast stenblock, delvis täckt av
en tunn mantel av grus och småsten.
Mittblocket omgavs av fem koncen¬
triska kretsar av stora stenblock, i några
fall jordfasta, vilka före undersökning¬
en delvis var dolda av fyllningen. I
stensättningens norra och västra periferi
fanns slutligen rester av ett smalt brätte.

Sammanlagt ett tiotal begravningar
kunde konstateras, i samtliga fall
brandgravar. Ovanpå och kring mitt¬
blocket låg spridda brända ben, sanno¬
likt den primära begravningen. För¬
utom flintavslag och enstaka keramik¬
skärvor framkom i övrigt inga fynd.
En av sekundärgravarna, belägen mel¬
lan andra och tredje stenkretsen, inne¬
höll förutom brända ben bitar av två
krossade, större lerkärl. Det ena kärlet
är av grovt, rabbigt gods med knopp-
vulster vid mynningsranden. Det andra
är av välbränt, tunnväggigt gods med
slät utsida. I graven fanns även en kul-
skivformig pärla av klarblått glas. öv¬
riga sekundärgravar utgjordes endast
av enkla gropar med brända ben. Mel¬
lan första och andra stenkretsen fram¬
kom i fyllningen strax under anlägg¬
ningens yta 18 st pärlor av bärnsten och
glasfluss. Pärlorna låg ej i anslutning
till någon av sekundärgravarna. De
sammanlagt 16 st bärnstenspärlorna är

SJS3 jmiHSIMI
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Järnkniv, fynd från stensättning Raä inv 1970/107, L:a Kulleryd 1:3, Bräkne-Hoby sn,
Blekinge. Något mindre än sk 1:1.
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berghällen. I benlagrets norra periferi
låg en kraftigt korroderad järnkniv.
Kniven är 15,2 cm, eneggad och med
rak rygg. Udden är snett avskuren.
övergången blad-tånge är markerad så¬
väl vid egg- som ryggsida.

Stensättningen tillhör en fornläm-
ningstyp, som är väl företrädd i Ble¬
kinge. Hittills har endast ett halv¬
dussin undersökts men en datering till
yngsta bronsålder/äldre järnålder före¬
faller trolig. På Västkusten, där sten-
sättningar av detta slag framkommit i
betydande mängd, har ett flertal under¬
sökningar givit ett liknande resultat.

I samband med den ovan nämnda
undersökningen företogs en fosfatkarte¬
ring av det område, som berörs av den
planerade fritidsbebyggelsen. Resultatet
av karteringen, som ställvis gav höga
fosfatvärden, har ännu ej kunnat följas
upp.

blekingekusten. På platsen växer nu ett
industriområde fram i anslutning till
Karlshamns nya storhamn. Anläggning¬
en var oregelbundet fyrsidig, ca 5 m i
genomskärning och 0,3 m hög. Fyll¬
ningen utgjordes av vanligen 0,2— 0,4
m stora stenar i ett skikt, vilande på en
bädd av vittringsgrusblandad sand. I
anläggningens centrala del framkom
brända ben i fyllningen strax över berg¬
hällen. I en bergsvacka under stensätt¬
ningen låg en tvärpil, ett retuscherat
flintavslag samt ett uttänjt spånblock
nedgrävda tillsammans i den naturliga
moränfyllningen. De tre föremålen kan
rimligen ej ha något samband med den
undersökta stensättningen utan torde
p.g.a. fyndplatsens karaktär, en oländig
bergudde långt avlägsen från möjliga
boplatslägen, möjligen kunna tolkas
som ett offer, nedgrävt av en jägare
någon gång under stenålder.

I Johannishus samhälle, Hjortsberga
sn, har fornlämning Raä inv 1969/19
undersökts för tomtmarksexploatering.
Fornlämningen utgjordes av en närmast
kvadratisk stensättning, 7 m i sida och
0,3 m hög. Den bestod av ett undre
skikt av 0,1— 0,2 m stora stenar lagda

En stensättning, i tid troligen när¬
stående den föregående undersöktes på
Oxhaganabb, Stilleryd 8:1 i Asarums
sn. Stensättningen låg på krönet av en
utskjutande mindre bergklack, endast
ett femtiotal meter från stranden och
med en vidsträckt utsikt över den västra

Tvärpil, retuscherat flintavslag samt uttjänt
spånblock, samlat fynd från en bergsvacka
under stensättning Raä inv 1971/101, Stille-
ryd 8:1 i Asarums sn.

I
1
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ännu qvar, men Taaket och inrede
borta.” På den tillhörande kartan finns
Kyrcke Muren återgiven som en rek¬
tangulär, ca 16X9 m stor, öst/väst-
orienterad byggnad med ingångar i norr
och väster.

Årets undersökning omfattade ka¬
pellets nordöstra parti jämte en del av
dess begravningsplats. Av grävnings-
resultaten och 1719 års karta i kombi¬
nation framgår, att kapellet ursprung¬
ligen troligen uppförts under 1300-talet
som en hallkyrka utan särskilt markerat
kor och med rundad, sannolikt polygo¬
nal östvägg. Grundplanen påminner
starkt om Avaskärs nu försvunna kyr¬
ka. Dagmuren har varit av tegel och
byggnadens tak av munk-nunnategel.
Kapellet har möjligen krönts av en tak¬
ryttare, i vilken den klocka hängt, som
år 1700 fördes till Hedvig Eleonora
kyrka i Karlskrona. Några få fragment
av muffelbränt glas från kapellets ra¬
seringslager visar, att det haft åtmins¬
tone något målat fönster. Av äldre typ
har det fönster varit, varav ett stort
antal, ofta mycket små, geometriskt till-
danade glasbitar hittats. I detta fall har
blyspröjsarna och glasets egen skiftande
färg bildat mönstret. Glasbitarna är
starkt eldpåverkade. Att kapellet i öv¬
rigt skadats kraftigt under sin senare tid
visade en reparation i form av en kraf¬
tig försträvning i nordöstra.hörnet. För-
strävningen, möjligen från 1582, jämte
en viss ombyggnad av östväggen har
givit byggnaden det utseende vi känner
från 1719 års karta.

Av hospitalets begravningsplats ut¬
grävdes ett område norr om kapellet
i sin helhet medan ett mindre antal, av
kulvert-grävning skadade gravar under¬
söktes sunnanmurs. Begravningar såväl
med som utan kista förekommer. Kis-

i grus över en starkt uppsprucken berg¬
klack i markerat utsiktsläge intill den
s.k. Ryddalen. Stensättningens övre
skikt bestod av 0,3— 0,5 m stora, skarp-
kantade stenar, av samma bergart som
det omgivande berget. Fyllningsstenen
torde till stor del ha brutits i närbelägna
brott. Gravgömman bestod av en 0,3 m
stor grop mellan ett par stenar i cent¬
rum. Den var fylld med sot- och trä-
kolsimpregnerad jord medan brända
ben helt saknades. Troligen hade dessa
förstörts av surt vatten, som blivit stå¬
ende i berghällens talrika sprickor.
Stensättningen kan med hänsyn till läge
och typ sannolikt hänföras till äldre
järnålder.

Ett bidrag till Ronnebys medeltida
historia lämnar de undersökningar, som
föranletts av byggnadsschaktningar vid
foten av den s.k. Bergslagen. Intill den
förödande stadsbranden 1864 kunde
man här se ruinen efter S:t Jörgens hos-
pitalskapell. Den hygienplan, som
ersätter den medeltida stadsplanen ra¬
derar ut alla ovan mark synliga spår
efter vad som 1631 omnämnts som Ble¬
kinges enda andliga stiftelse. Hospitalet
i Ronneby uppträder i urkunderna förs¬
ta gången 1582, då stadens borgare
åläggs att återuppbygga anläggningen.
Troligen hade den skadats i samband
med svenskarnas härjningar den blodiga
söndagen den 4 september 1564.

Förlusten av Ronnebys stadsrättig-
heter 1680 innebär slutet för S:t Jörgens
hospital och byggnaderna förfaller
snabbt. Redan i 1719 års tomtförteck¬
ning heter det om den intill dåvarande
köpingens utfart via Norrbro över
Ronnebyån belägna hospitalstomten:
”Mathias Maas possiderar en stoor
Tompt, som fordom skall hafva wäret
ett Hospital, Kyrcke Muren står der

då
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Ronneby före och efcer den förrödande branden 1864. 1800-talets strängt symmetriska
gatunät innebar en fullständig brytning med den äldre stadsplanen med anor från medel¬
tiden. Endast de av branden skonade kvarteren kring stadskyrkan erinrar i våra dagar om
det som en gång var. Den skrafferade tomten visar platsen för S:t Jörgens hospital.
Kartan sammanställd av K. A. Björkquist/Th. Persson 1968.
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torna var svagt trapetsoida. Spår av
svepning saknades. Handställningen var
enahanda: armarna korsade över bröst
eller mellangärde. Endast i ett fall låg
liket i sovställning. Som vanligt var
nordgravarna få och i de fall de kunde
tidfästas hörande till kapellets äldsta tid.
Häribiand märktes en begravning, där
liket ännu i döden höll sin rosenkrans i
höger hand. Rosenkransen består av
dels små Maria-pärlor av bärnsten (där¬
av den folkliga benämningen radband =
ravband) och stora blåsvarta Pater-
noster-pärlor av glas jämte några mind¬
re, vita glaspärlor. Av gravarna söder
om kapellet tilldrog sig särskilt en upp¬
märksamhet. Det var liket efter en tro¬
ligen i barnsäng avliden kvinna, be¬
gravd med sitt späda barn vid höger
axel. För att hindra gengång hade man

surrat samman hennes fotter och knän
samt lagt ett vådastål i form av en av¬
bruten dolkspets över fotbladen. Till
det makabra intrycket bidrog gravens
fyllning: ett tjugotal skallar och lårben
från ett tömt benhus. I benhögens övre
skikt låg liket av ytterligare ett spätt
barn.

Möjligen kan det framkomna skelett¬
materialet bidra till belysning av S:t
Jörgens Hospitals uppgifter. Dess be¬
lägenhet innanför den medeltida stadens
hank och stör talar mot att det skulle
ha varit ett domus leprosorium i egent¬
lig mening. Att även krigsskador be¬
handlats visar flera av kranierna från
den ovan nämnda kvinnograven. Åt¬
skilliga bar nämligen spår av dödligt
sårande, kraftiga hugg samt marken
efter pilskott.
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Med anledning av breddning av väg
533 Bunkeflostrand— Klagshamn har
Riksantikvarieämbetet UV-Syd hösten
1973 undersökt en bronsåldershög,
fornl. nr 5, i Bunkeflo sn.

Högen var belägen på Bunkeflo 1:3
inom Malmö kommun. Före avtorv-
ningen var den täckt med kraftig gräs¬
vegetation. Den var ca 20 meter i dia¬
meter och ca 1,50 meter hög. Högen
omgavs av en kantkedja, där flera ste¬
nar nu saknades.

Mitt i högen påträffades en nästan
rund stensättning med en omkullfallen
mittsten. Inom denna påträffades två
gravar. I den ena fanns två tutuli, en
bronsring och brända ben. De låg på
botten av en stensatt kista. I den andra
graven — centralgraven — påträffades
en kniv av brons och brända ben. Ca
1,50 meter söder om den runda stensätt-
ningen påträffades en 3X2 meter stor
stenpackning av krossad flinta. I nord¬
västra hörnet fanns en urna med rabbig
yta. Urnan omgavs av flata sandstens-
och kritplattor. I stensättningens östra
hälft påträffades en dolk, en kniv och

en nål av brons. I högens sydvästra kva¬
drant påträffades två flatmarksgravar.
Båda innehöll rester av människoskelett
men var i övrigt fyndtomma.

I samband med avtorvningen av hö¬
gens östra hälft påträffades en vikinga¬
tida silverskatt. Den var belägen ca
0,20— 0,30 meter under vegetations¬
lagret och låg utspridd på en yta av
ca 1 m2.

Skatten bestod av tre fragmentariska
silverkedjor, bitsilver, sten, flätade trå¬
dar, sönderklippta mynt, tre hela mynt
och en armring. Den sammanlagda vik¬
ten var 0,20 kg. Skatten saknade be¬
hållare.

På botten av högen men innanför
kantkedjan löpte en ränna. I den på¬
träffades rikligt med djurbensrester. I
den sydöstra kvadranten på botten av
högen i steril sand påträffades en 0,30 X
0,20 meter stor grop. Den innehöll rester
av en tidig trattbägare. I högens mitt
och väster om högen strax under vege¬
tationslagret påträffades ett 30-tal järn-
nitar från 800-talet.

B. N.
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LANDSKRONA
I samband med schaktning för nytt
polishusbygge företogs under tre måna¬
ders tid, från mitten av december 1972
til! mitten av mars 1973, arkeologiska
undersökningar inom kv. Gamla Råd¬
stugan i Landskrona.

Området, ca 35 X 55 m, upptog unge¬
fär södra hälften av rådhuskvarteret sö¬
der om torget. I öster begränsades det
av Rådhusgatan, med medeltida sträck¬
ning, och i söder av N. Långgatan, strax
söder om vilken strandlinjen torde ha
gått vid tiden för stadens uppkomst vid
1410-talets början.

År 1970 upptogs ett antal provschakt
varvid bl.a. påträffades, i en portinkör-
sel från N. Långgatan, en kraftig mu¬
rad stenkonstruktion, vilken förmoda¬
des kunna vara en del av stadsmuren.

Under 1972— 73 års undersökning
upptogs parallellt med schaktpassningen
ett antal 1 m breda sökschakt i rät vin¬
kel mot de båda gatorna och ett paral¬
lellt med Rådhusgatan. ”Mark”-ytan
låg i regel på nivån ca b 3,00 m.ö.h.
och den sterila ler- eller sandbottnen i
regel på nivån ca +0,20 m.ö.h.

I ett av schakten i rät vinkel mot
Rådhusgatan, vid områdets norra kant
och 18 m långt, framkom bl. a. två sten¬
satta portinkörslar med anslutande
gårdsplanspartier, uppskattningsvis från
1600-talets förra hälft.

I ett annat schakt parallellt med före¬
gående framkom en ev. grundmur ung.
parallell med gatan.

Fyra sökschakt i rät vinkel mot N.
Långgatan, liksom senare också själva
schaktningen, visade att här ej fanns
någon stadsmur, endast en mängd grå-
stensgrundmurar och grundmurstegel-
bågar i N-S och Ö-V, tillhörande de
rivna 1700-talsfastigheterna.

I områdets sydöstra hörn, vid gat¬
hörnet, framtogs golv och nedre vägg¬
partier av en tvårummig källare, vilken
tydligen varit både kryss- och tunn-
välvd. Rummens ytterväggar var på in¬
sidan klädda med medeltida tegel, för¬
modligen från den under 1700-talets
andra hälft rivna stadskyrkan. Troligen
vid 1900-talets början har ovanliggande
vånings golv sänkts och källaren fyllts
igen.

Vid schaktningspassningen framkom
och undersöktes ett antal olikartade
konstruktioner. Två eller tre stora lag-
gade kar kan ev. ha använts inom gar-
veriverksamhet. Vidare påträffades vid
flera tillfällen delar av ett vattenled¬
ningssystem av trärör, ung. på nivån
+ 0,60— + 0,80 m. På ett flertal ställen
kunde också flätverk iakttagas, hägna-
der eller liknande. Omkring ett dussin
brunnar och ev. brunnar av olika ut¬
seende och ålder konstaterades, där¬
ibland i ett tiotal fall trätunnor nående
ner till bottenleran eller ännu djupare,
i två fall bestående av åtminstone tre
tunnor ovanpå varandra. När dessa
brunnar/tunnor använts kan f. n. ej
med säkerhet fastställas; de torde dock
vara medeltida. Längst i söder framkom
i undersökningens slutskede den för¬
modligen äldsta brunnen, med hörn¬
stolpar och utanför liggande bok¬
plankor. Dess botten kunde konstateras
på nivån — 3,10 m.

Fyndmaterialet uppvisar inte något
speciellt anmärkningsvärt. Andelen me¬
deltida fynd är liten. En del läder på¬
träffades, bl.a. skor. Huvudparten av
fynden utgöres av keramik från nyare
tid, däribland en stor mängd keramik-
och porslinskärl, nedkastade i ett av de
stora ovan nämnda laggkaren vid bör¬
jan av 1800-talet. B. R.
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Schaktningsentreprenören, maskinförar¬
na och Gatukontoret har dock trots
vissa olägenheter visat den största för¬
ståelse för att dessa undersökningar
måste genomföras. — I det mäktiga
kulturlagret inom det forna koloniom¬
rådet är fynden rikligt förekommande
vad beträffar keramik av trattbägar-
typ, av yxor och yxfragment både av
flinta och bergart, och av skrapor, kni¬
var etc. av flinta. Det kan nämnas att
i kulturlagret har även påträffats en
flat sten med en ristad ornamentik, som
påminner om den som finns på kera¬
miken.

Inom det blivande småhusområdet
Kastanjegården i Fosie har utgrävningar
länge pågått. Viktigast var upptäckten
av ett gravfält med fyra flatmarks-
gravar, varav en var en dubbelgrav.
Gravarna, som låg i en rad med nord-
sydlig riktning, hade samtliga stenkon¬
struktion. Fynden daterar dessa gravar
till stridsyxkulturens senare del. Bland
gravfynden kan nämnas stridsyxa, flint¬
yxor, ett 20-tal hela bärnstenspärlor av
skiftande typ och storlek, skrapor, spån,
en pilspets och flera lerkärl, vars be-
varingstillstånd ger den mest garvade
konservator gåshud.

Kastanjegården är också fyndplatsen
för en rektangulär, ornerad armskydds-
platta av klockbägartyp. Någon sådan
har veterligen inte tidigare påträffats i
Sverige. Den påträffades tillsammans
med keramik och flintföremål av sen-
neolitisk karaktär. Armskyddsplattorna
anses ha gjort tjänst, fastbundna på
bågskyttens vänsterarm, som skydd vid
bågsträngens återgång sedan pilen
släppts iväg.

Ingen utgrävningsrapport från Mal-
möområdet brukar sakna omnämnande
av fynd från yngre bronsålder och så

UTGRÄVNINGAR KRING
MALMÖ

Det är ganska länge sedan någon rap¬
port inflöt om utgrävningar i Malmö-
området. Det betyder emellertid inte
att utgrävningsverksamheten avstannat.
Även om bostadsbyggandet stagnerat
något och ändrat karaktär har schakt-
ningsaktiviteten inte minskat bl.a. ge¬
nom byggandet av Inre Ringvägen.

Redan hösten 1972 undersöktes del¬
vis en senmesolitisk boplats (sen kust¬
kultur) norr om Bulltoftagården vid en
fornfåra av Segeån med anledning av
det kommande Ringvägsbygget. Denna
utgrävning fullföljdes på våren 1973.
Fyndmaterialet består av kärnyxor,
trindyxor, tvärpilar, handtagskärnor,
mängder av mikrospån och spån. Man
kan också nämna två flintavslag med Í
kalkbarken ristad ornamentik och ett
fragment av en tandad benspets.

Mellan Segevång och Esso Motor
Hotel gjordes en omfattande sonde¬
ringsgravning. Inom området har under
en följd av år, sannolikt utan överdrift,
tusentals flintredskap hopsamlats av
fornsakssamlare. Utgrävningarna, där
R. Liljegren medverkade som geologisk
expert, visade att området utgjordes av
en strandhaksbildning i vilken sekun¬
därt inlagrats föremål från av havet
eroderade boplatser vid Segeåns myn¬
ning.

För den yngre stenålderns del har
grävningssäsongen 1973 varit givande,
särskilt i Fosieområdet. Inre Ringvägen
drages fram över en till största delen
redan undersökt mellanneolitisk boplats,
Hindby Mosse. Inom ett icke tidigare
tillgängligt koloniområde pågår nu un¬
dersökningar. Utgrävningsschakten lig¬
ger mitt i den blivande Inre Ringvägen.
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är inte heller fallet nu. Inom Fosie In- var, stolphål och kulturlager har under-
dustriområde har undersökts gropar sökts och dokumenterats. Bland fynden
med fynd, keramik och flintredskap, finns keramik av svartgodstyp, 1200—från denna tid. Dessutom påträffades 1300-tals keramik, en myntefterbild-
en flat sten med 12 skålgropar. En sten ning av samma slag, som tidigare på-
med två skålgropar låg också i en av de träffats i Lund och LöddekÖpinge, en
ovan nämnda gravarna på Kastanje- schackpjäs, svarvad och tillskuren,
gården från stridsyxkulturens tid.

Inre Ringvägen vid Bulltofta har re- spade
dan nämnts som fyndplats för anlägg- undersökning, som är viktig för känne-
ningar från äldre järnålder. Även inom dom om Oxies äldre historia, kommer i
Fosie har Inre Ringvägen på flera stäl- Ale när undersökningen slutförts. B. S.
len gett fynd från denna tid. Bl.a. un¬
dersöktes en vidsträckt grop med stora SKÄNES ANDRA FORNBORG
mängder bränd lerklining och keramik Riksantikvarieämbetets
av grövre och finare slag. En närmast ventering i Skåne har i
päronformad degel och fragment av en fattat delar av Göinge. Bland arets
annan påträffades även liksom järn- m|nga nyfynd märks en fornborg, be-
föremål (ännu ej frampreparerade), en lägen p| Hälleberga backe Í Gumlösa
spjutspets av ben och några andra före- sn. D| tidigare endast en anläggning av
mål av organiskt material. detta slag har påträffats i Skåne, kan

Även pa Kastanjegarden har bland en kort presentation vara befogad.
de hittills undersökta 128 anläggning¬
arna

sporrar av järn, fragment av en trä¬
nt, m. En summering av denna

fornminnesin-
sommar om-

Vid Almaådalens södra sida reser sig
framkommit sådana med fynd Hälleberga backe, en bokskogsklädd

från äldre järnålder, romersk. Framför bergs- och moränhöjd,
också bronsföremål, ca 40 m över den flacka dalbottnen.

en spjutspets och en holkyxa av järn Backen har erbjudit ett ur försvarssyn-
har påträffats. punkt ytterst gynnsamt läge. I norr ut-

AUdeles invid och norr om Oxie, vid breder sig den i äldre tid starkt försum-
Oxiegården, pågår när detta skrives en pade> kilometervida ådalen, i söder vid¬
undersökning av bebyggelselämningar tar ett brett bälte av skogsklädd block-
fran 1000-talet och tidig medeltid. Eld- mark helt utan spår av förhistorisk bo¬
städer, ugnar av lera, grophus, lergrå- sattning. Backens sidor är svårtillgäng¬

liga och består ställvis av lodräta stup.
Dessa goda naturliga förutsättningar
har skickligt tillvaratagits av de forn¬
tida borgbyggarna. Stup och branter ut¬
gör viktiga komponenter i det fortifika-
toriska systemet, som fullbordats av
spärrmurar vid mera lättillgängliga
sluttningar och passager. Den sålunda
kringgärdade borgplatsen omfattar en
ca 215X170 m stor yta. Murarna består
av 3— 5 m breda, endast 0,3— 0,5 m

vars krön når
allt keramik, men

H

Schackpjäs från Oxicgården, Oxie sn. Teck¬
ning av Cecilia Shulska.
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V Fornborgen på Hälleberga backe, Raä inv
1973/1, Gumlösa sn, Skåne. Skiss utförd
j samband med inventeringen 1973 av
Th. Persson.

v

t

höga terasser av jord och sten, ställvis
med ett välbevarat ytterliv av sten¬
block. I flera fall ingår större flyttblock
i mursträckningen. På borgens östra
sida ersätts muren av en terassformig,
stenröjd remsa, som löper omedelbart
ovanför den branta backsluttningen.
Fornborgen har tre muröppningar, var¬
av en av de södra dock troligen är sen¬
tida. Uppe på backens krön finns i sän¬
kan mellan två parallella bergryggar ett
kärr eller vattenhål, av traktens befolk¬
ning kallat Linnés träsk, ett minne av
den Skånska resan 1749, då även Hälle¬
berga backe besöktes. Kärret, som i våra
dagar tidvis är uttorkat, måste en gång
ha haft en avgörande betydelse som
vattenreservoar för borgens försvarare.

De låga terassmurar, som nu utgör de
enda synliga spåren efter försvarsan¬
läggningen på Hälleberga backe, kan

inte ensamma ha skyddat mot en angri¬
pare. Likartade murar finns även på
flera av de övriga sydsvenska fornborg-
arna, bl.a. på fornborgen på Stens¬
huvud. Utan tvekan utgör de endast
fundament till mera effektiva palissa-
der och bålverk av trä, om vars kon¬
struktion framtida undersökningar möj¬
ligen kan ge besked.

Fornborgarnas tidsställning är ännu i
hög grad en öppen fråga. Av landets ca
1000 förhistoriska borganläggningar har
endast ett försvinnande litet antal blivit
föremål för mera ingående undersök¬
ningar. De framkomna fynden ger i hu¬
vudsak en datering till yngre järnålder.
Det skall emellertid betonas, att hittills
ingen sydsvensk fastlandsborg under¬
sökts, en besvärande lucka i vårt ve¬
tande, som med det snaraste bör fyllas.

Th. P.
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På grundval av de just utförda undersökningarna av bronsåldershögarna i St. Köpinge och
Bunkeflo, som redovisas i detta nummer, har tecknaren Ronny Rodhammar försökt rekon¬
struera högbyggandet.
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1. Markytan skalades av och torvorna togs
väl tillvara.

2. Kantkedjan lades i en jämn cirkel.
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4. Ett röse lades över centralgravcn och slut¬
ligen lavades upp- och nervända grästorvor
över anläggningen.

3. Centralgraven byggdes.
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