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Tygapil i Valleberga
En tidig .bondeboplats med husrester
Av Märta Strömberg

Bortplöjning av forn lämningar är ett kulturhistoriskt och vetenskapligt problem,
som tidigare belysts i Ale. Professor Märta Strömberg visar, att noggranna under¬
sökningar i odlad mark fortfarande kan ge nya aspekter på den forntida

bebyggelsen.
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Fig. 1, Tygapilsboplatsens läge.

Numera finner man i Skåne nästan varje
år en eller flera boplatslämningar från
tidig bondekultur, början av yngre stenål¬
dern. Denna tid kallas också tidigneolitikum och infaller enligt modern datering
ca 4000-3000 f.Kr. (enligt äldre datering
ca 2800-2400 f.Kr.). Medan för 20 år
sedan de kända boplatserna från denna
tid endast var ett tiotal har antalet sedan
dess successivt utökats till det flerdubbla1). Exakt hur många fyndplatser det nu
rör sig om kan inte sägas, eftersom någon

sammanställning av hela materialet ännu
inte har gjorts med beaktande även av det
som under senare tid framtagits genom
riksantikvarieämbetets avdelningskontor
i Lund. Det kan också ibland vara svårt
att snävt datera ett boplatsmaterial.
Många gånger kan man för små material
inte utesluta en datering till närmast föl¬
jande period, mellanneolitikum
eller
en övergångstid mellan dessa två. Men
trots detta är det fråga om en tidig bonde¬

—

kultur.
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Fig. 2. Lägesplan för de tre husen på Tygapil.

Boplatserna är alltså ganska många,
men det betyder inte, att man nu får en
ingående kännedom om hur bebyggelsen
var beskaffad. Det arkeologen finner vid
de enskilda utgrävningarna ger ju sällan
annat än en mycket fragmentarisk bild av
de forntida samhällena, en liten inblick i
en dynamisk verklighet. Endast genom en
kombination av olika fyndgrupper och
undersökningar med varierande insynsvinklar kan man nå en bit längre. I Skåne
är situationen beklagligtvis den, att boplatsfynden från denna tid i regel varit
obetydliga, även om de som nämnts nu är

2

relativt talrika. Det man funnit är fram¬
för allt kulturlager, eldstäder och gropar
av olika slag2). Säkra husgrunder har man
däremot knappast påträffat. De flesta
fynden kommer från sydvästra Skåne,
vartill kommer en relativt stor fyndgrupp
på Österlen med centrum i Hagestad.
Fyndplatsens läge och beskaffenhet
Eftersom det i Skåne överhuvud är så
detta
ovanligt med neolitiska husrester
skall här
gäller även mellanneolitikum
kort redogöras för en plats, där sådana
har påträffats och där också fynden är av

—

—

mycket stort intresse. Det gäller Tygapils
gård i Valleberga strax väster om socken¬
gränsen till Löderup. Fyndplatsen är
sedan länge välbekant genom att den
första kända större bebyggelsen från
yngre järnåldern (vendel- och vikingati¬
den) på Stockholmsgården även sträckte
sig ett stycke in på Tygapils område3).
Stockholmsgårdens ägor ligger nämligen
strax söder om vägen Peppinge-Löderups
Strandbad och Tygapil omedelbart norr
om denna. Under de många säsonger
undersökningarna på Stockholmsgården
pågick fanns det anledning att ibland
arbeta också på Tygapils marker. Redan
tidigt kunde man där se spår av stenåldersbebyggelse i form av lösfynd, men det
var först år 1968 vi fick möjlighet att göra
en regelrätt undersökning på Tygapil. I
samband med utgrävningen av en grupp
grophus från yngre järnåldern påträffa¬
des en anläggning, som innehöll neolitiska
fynd. Den fick då nummer 12 i serien, ut¬
grävdes men studerades inte närmare vid
detta tillfälle. Det dröjde sedan till 1972,
innan det på nytt blev aktuellt att göra en
stenåldersundersökning här. Då fann vi
två husbottnar, varav den större gav ett
utomordentligt intressant fyndmaterial.
Fyndplatsen ligger ungefär 2 km från
östersjökusten i ett område med ganska
lätta jordar (fig. 1). Liksom de norra
delarna på Stockholmsgården är terräng¬
en litet högre belägen än områdena om¬
kring (10-12 m ö.h.) och då främst söder
ut, där det ställvis varit sankmark.
Genom djupplöjning har man fortlöpan¬
de kommit ned i förhistoriska anlägg¬
ningar och rivit upp kulturlager och
annat.
Som så ofta är fallet i den skånska
slättbygden var det först genom odlings-

skadorna man kom de forntida lämning¬
arna på spåren. Så länge man bara hade

vissa lösfynd att gå efter kunde man inte
veta vad man egentligen hade att göra
med. Det kunde vara en boplats från en
kortare eller längre period, eller möjligen
endast tillfälliga fynd, som var tecken på
en bebyggelse i trakten eller som ett tredje
alternativ de sista kringspridda resterna
av en sedan länge raserad gravanläggning.
Genom den lyckliga omständigheten att
vi besiktigade platsen just efter det man
börjat plöja upp fyndlagren kunde vi ge¬
nomföra en undersökning, innan återsto¬
den skulle ha förstörts under kommande
säsong. Det som nu kom fram är visserli¬
gen till vissa delar fragmentariskt men ger
ändå en rad viktiga upplysningar.
De tre husbottnarna låg i en liten sam¬
lad enhet. Avståndet mellan hus 1 och 2
var 25 m, och däremellan låg hus 3 (fig.
2). Det är möjligt, att det ursprungligen
funnits fler neolitiska anläggningar i det
nära grannskapet, men några belägg här¬
för gick inte att få genom de provgropar,
som togs upp runt om husgrunderna vid
skilda tillfällen.
Hus 1
Den första anläggningen var 6 x 3 m stor
med avlång, närmast rektangulär form
och avrundade hörn (fig. 3). Den var
orienterad i V-Ö. Det var i första hand
den regelbundna formen, som talade för
att det verkligen var en husbotten. Man
kunde nämligen inte se några tydliga
stolphål, även om sanden på ett par
ställen var mörkfärgad under den 10-14
cm tjocka kulturlagersfyllningen.
Det som nu var bevarat torde vara
golvnivån på ett hus, som varit åtmins¬
tone någon decimeter nedsänkt i marken,
sannolikt för att kunna minska takhöjden
över markytan. Ungefär i mitten låg en
rund härd, 1 meter i diameter, och strax
öster om denna ett lager bränd lera samt
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Fig. 3. Hus 1 på Tygapil. Plan och profil.

fläckar av sot inom en sammanlagd yta på
1,5 x 0,8 m. Här tillvaratogs 516 st (5390
gram) brända lerstycken, bland vilka 125
hade tydliga avtryck av grova pinnar, som
legat parallellt och ibland även vinkelrätt
mot varandra. Man kan tyda dessa brän¬
da lerkliningsstycken på olika sätt. I
första hand tänker man på en väggkonst¬
ruktion av lerklinat flätverk. Anledningen
till att så litet är bevarat skulle då kunna

vara, att det endast var vid eldstaden
leran blivit bränd. Men närheten till här¬
den kan också göra det möjligt att tänka
sig en ugnskupol, byggd av lera och åt¬
minstone delvis förstärkt med pinnar.
Intressant är att det tillsammans med
leran låg 4 hela eller nästan hela lerkärl

4

samt 79 skärvor av ytterligare några kärl.
Allt detta tillsammans talar för tolkning¬
en av anläggningen som en husgrund.
Fynden

Lerkärlen är av två olika slag, nämligen
trattbägare
dvs kärl med vid trattformig hals
och en skål. Den bäst
bevarade av de förra är ett litet kärl,
endast 10,5 cm högt med små raka intryck
på mynningskanten och buken ornerad
med lodräta linjer, vilket är karakteris¬
tiskt för senare delen av tidigneolitikum,
C— stadiet (fig. 4 a). Av en annan tratt¬
bägare har huvudparten kunnat rekonst¬
rueras. Den är litet större, 15,6 cm hög,
och har en plan, tydligt markerad botten.
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Fig. 4. Två lerkärl från hus 1.

Även bär består bukens dekor av verti¬
kala linjer (fig. 4 b). En tredje bägare har
varit ytterligare något större, ca 20 cm
hög, och försedd med samma slags dekor.
Den endast delvis bevarade, odekorerade
skålen kan beräknas ha varit något mer
än 8 cm och ha haft en diameter på 23 cm.
Fynden bestod inte endast av keramik
utan även av flinta och sten. Tillsammans
undersöktes en yta på 38 kvm. Därvid på¬
träffades 326 föremål inom anläggningen
och 2187 utanför. Den sammanlagda
vikten uppgår till 16340 gram. En del av
dessa fynd låg i det odlade skiktet, och
man kan därför inte vara så säker på att
allt verkligen hör till husets användnings¬
tid, framför allt som det har funnits bo¬
platser under sen stenålder och under
bronsåldern inte långt därifrån4). Men
huvudparten av materialet bör rimligtvis
vara spår av den verksamhet, som försig¬

gått medan huset var bebott. Det var tväreggade pilspetsar, slipade fragment, borr,
block, kärnor, spån, knivar, knackstenar,
avslag m m, alltså ett varierat material.
De slipade fragmenten kan i ett par fall
bestämmas som bitar av tunnackiga yxor,
en form som passar väl ihop med den

nämnda keramiken och som företrädesvis
hör hemma i tidigneolitikum men också
finns kvar i början av nästa huvudperiod
inom yngre stenåldern.
Att det låg så mycket flinta här tyder på
att man arbetat med framställning av red¬
skap liksom väl även att det inte rör sig
om ett alltför kortvarigt säsongsuppehåll.

Hus 2
Den andra husgrunden var 6,9 m lång och
4 m bred och därigenom något större än
hus 1 men hade samma rektangulära form
med avrundade hörn (fig. 5). Orientering5

en i N-S var dock klart avvikande.
Genom att här fanns flera stolphål sä¬
kerställes tolkningen som husgrund.
Längs västra långsidan påträffades inte
mindre än 4 stensatta stolphål och vid
norra kortsidan ett. Man hade väntat sig
finna stolphål även vid de andra sidorna
och då framför allt östra långsidan, men
här syntes ingenting, som med säkerhet
kunde tolkas som stolphål. Detta behöver
inte nödvändigtvis betyda, att det varit
fritt från stolpar här. Men det är också
möjligt, att huset haft en sådan konstruk¬
tion, att östra långsidan inte behövt stol¬
par eller i varje fall inte så kraftiga, djupt
nedkörda som på västra sidan. Om västra
sidans stolpar ingått i en väggkonstruk¬
tion och det kanske även fanns en ingång
där, skulle taket på motsatta sidan kunna
ha gått ned till marken. Några säkra slut¬
satser kan dock inte dras av det förefint¬
liga underlaget. Här fanns inte heller
någon lerklining av det slag, som påträf¬
fades i hus 1.
I husgrunden låg ett 10 cm tjockt,
starkt sothaltigt kulturlager, som väl har
utgjort den gamla golvnivån (fig. 6). Här
påträffades också två gropar. Den norra
av dessa var endast 10 cm djup under kul¬
turlagret men innehöll ett rikhaltigt fynd¬
material, däribland ett par nästan hela
lerkärl och en oskadad tunnackig flint¬
yxa. Den andra gropen var 77 cm djup
och innehöll flera skikt sot, varvade med
något sotblandad sand. Även utanför
husgrunden, vid dess NÖ hörn, påträffa¬
des en grund, kulturlagersfylld grop. En
yta på sammanlagt 85,5 kvm undersöktes,
vartill kommer provgropar runt omkring
anläggningen på 18,5 kvm.
Fynden

Av fyndmaterialet är keramiken, som
uppgick till ca 12 kg eller 1413 skärvor, av

6

särskilt stort intresse. Detta material är
inte bara tämligen omfattande utan även
välbevarat och utgör därigenom ett vik¬
tigt bidrag till vår kännedom om kera¬
mikhantverket under tidigneolitikum i
sydöstra Skåne. Antalet kärl kan beräk¬
nas till omkring 30 st. Liksom i hus 1
dominerar trattbägarna {fig. 7 a och b),
varjämte det finns minst en skål och ett
par lerplattor. Trattbägarna är sinsemel¬
lan något olika i proportionerna, vilket i
och för sig skulle kunna tyda på en något
längre användningstid för huset eller på
att det är fråga om övergångstiden till
nästa period, mellanneolitikum. Men en
viss variation i formgivningen kan ju ock¬
så ha förekommit utan att man måste räk¬
na med en längre period. Liksom i hus 1
har vi dekor på lerkärlens mynningskant
och vertikala linjer på buken. Men i detta
mera omfattande material finns även
tvärsnodd, gropar, vissa mönster gjorda
med djurbensstämplar och med träspån m

m.
Skålen har samma enkla form som i
hus 1 och är också här utan ornamentik
(fig. 8). Den har en diameter på 25 cm och
är 11,7 cm hög. På lerplattorna är ena
sidan glättad och den andra grov och
ojämn. Odekorerade plattor av detta slag
är också karakteristiska för C-stadiet
inom tidigneolitikum. Senare får de
mönster på ena sidan.
Den keramik man finner på boplatser
och i gravar har länge ansetts vara ett
utomordentligt viktigt dateringsinstru¬
ment, inte minst för att bedöma de olika
stenålderskulturernas ålder och utveck¬
ling samt förhållande till varandra. Ge¬
nom att studera den successiva föränd¬
ringen av kärlformer, mönster, ytbehand¬
ling och i viss mån även godstyper har
man fått en god allmän kunskap om skil¬
da perioders keramik och kunnat göra
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Fig. 5. Plan över hus 2.
Fig. 6. Profiler genom hus 2 och området strax utanför.
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Fig. 7. Två lerkärl från hus 2.

uppdelningar i äldre och yngre grupper.
Icke sällan har hela kulturer och folk
uppkallats efter just keramiken. Man
talar t ex om bandkeramiker, snörkerami¬
ker, trattbägarkultur, gropkeramisk kul¬
tur och klockbägarkultur.
Med tiden har man kommit till allt
större insikt om vilka rika möjligheter till
information, som finns i keramiken.
Detta har lett till att man på skilda håll i
världen utvecklat en rad metoder för tek¬
nologiska undersökningar av lerkärlen.
Även i Sverige har man sedan lång tid till¬
baka intresserat sig för dessa problem.
Vid planeringen av den bebyggelsehisto¬
riska undersökningen i Hagestad med
omgivning i början av 1960-talet var det
därför naturligt, att en av de viktiga
frågor man ville söka få svar på gällde
just det lokala keramikhantverkets ut¬
veckling och beroende av kontakter utåt i
ett långt tidsperspektiv. Det kom dock att
dröja några år, innan denna speciella
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forskningsverksamhet kom igång genom
att en medarbetare kunde knytas till pro¬
jektet och då i första etappen för studiet
av stenålderskeramiken. Större delen av
materialet från Tygapil kom med i denna
undersökning, som omfattade lerans be¬
skaffenhet, magringsmaterialets samman¬
sättning, kärluppbyggnad och framställ¬
ningssätt, bränningstemperatur, ytbe¬
handling och dekor m m.5)
Av icke ringa intresse är de många lerprover vi tagit i samband med utgräv¬
ningarna. Det finns givetvis en risk för att
man vid de arkeologiska undersökning¬
arna inte alltid har klart för sig var det
kan finnas för lerkärlstillverkning lämplig
lera och att man därigenom missar vä¬
sentliga förekomster. Men när fältarbete¬
na utförts på så många varandra närlig¬
gande platser som de aktuella socknarna
på Österlen, minskas fortlöpande denna
risk. Analysen av lerproverna ger sedan
möjlighet att inringa vissa platser som

tänkbara lertäkter för den förhistoriska för hus 2, därav 335 inuti anläggningen.
keramiken, medan andra av olika skäl Det fanns endast en tväreggad pilspets,
och den enda hela yxan
ett tunnackigt
kan uteslutas.
har redan omnämnts i sam¬
En av de leror, som påträffades i när¬ exemplar
heten av Tygapil, visade sig vara identisk band med den grunda gropen inuti huset.
med den lera, som har använts för kera¬ För övrigt låg här bitar av slipade yxor,
miken på boplatsen6). Det finns därför skrapor, borr, block, kärnor, spån, av¬
goda skäl att anta, att man känt till och slag m m, som helhet ett material av
nyttjat just denna lerförekomst. Den tek¬ samma art som i hus 1 .
nologiska undersökningen bekräftade vad
den enligt gängse arkeologisk metod före¬ Hus 3
tagna granskningen givit vid handen, Den tredje anläggningen var av helt annat
nämligen att det rör sig om ett i stort sett slag än de två tidigare undersökta. For¬
enhetligt material med enstaka avvikelser. men var rund med en diameter på 2,85 m
Magringsmaterialen till leran har också (fig. 9). Det fanns ett kraftigt stolphål i
visat sig bundna till vissa kulturers kera¬ västra kanten och ett i den östra. Kulturmik, även om de lokalt kunnat variera. I lagersfyllningen var 22 cm tjock. Liksom
Tygapil har man till allra största delen de förra husen har även detta haft en ned¬
använt krossad kvartsit och endast un¬ grävd golvnivå. Något boningshus torde
dantagsvis granit. Detta är karakteristiskt det dock inte vara fråga om utan snarare
för den tidiga yngre stenåldern. Kvartsit en verkstad. På bottnen låg spridda ste¬
har man kunnat anskaffa från stranden i nar, därav ett par större, som var 30-50
närheten. Här ligger den i form av sval¬ cm långa och hade krossmärken på ovan¬
sidan. Troligen har man arbetat med
lade stenar.
Av flinta och sten fanns det inte så flinta här. Råmaterialet har varit kristimycket som i hus 1. Sammanlagt 1015 fö¬ anstadsflinta, som funnits att tillgå vid
remål (5683 gram) påträffades i och utan- stranden i närheten av Kåseberga. Just
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omkring de större stenarna låg en mängd Därmed kan det anses sannolikt att hus 3
små flintstycken (även ytterst små flisor, tidsmässigt hör samman med de andra
som ej kunde tillvaratas) samt en kross- husen.
sten av kvartsit. I anläggningen påträffa¬
des 273 föremål (3513 gram) av flinta och
sten. Härav var det mesta avfall och av¬ Bondebebyggelse
slag. Bland redskapen märkes 3 tväregga- Genom undersökningarna på Tygapil har
de pilspetsar, en skivskrapa, ett borr, vi fått kännedom om en plats, som varit
block och kärnor, spånfragment m m. bebodd under tidigneolitikum C, möjli¬
Detta material går i och för sig knappast gen även under övergången till nästa peri¬
att tidfästa alltför noggrant. Pilspetsarna od. Under alla omständigheter rör det sig
talar dock för att det kan röra sig om om en tidig bondebebyggelse i denna del
samma tid som för de två andra husen, av Skåne. Här finns nämligen hittills inga
men det kan också vara en senare period. säkra lämningar av en äldre bondekultur,
Denna typ av pilspetsar har använts långt tillhörande A- eller B-stadierna av trattned i yngre stenåldern. Emellertid påträf¬ bägarkulturen. Därmed är inte sagt, att
fades också några krukskärvor strax det agrara skedet i Österlens historia har
utanför husgrunden, och en av dessa är en inletts först genom dessa s k trattbägarmynningsbit med små, vertikalt anbragta bönder. Numera anser man, att över¬
streck. Det är uppenbarligen keramik av gången från en ren fångstcivilisation till
samma beskaffenhet som i hus 1 och 2. en ekonomi, baserad på åkerbruk och
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boskapsskötsel varit en långvarig process,
där förändringarna skett i etapper och där
man för inledningsskedet inte kan räkna
med att finna spår av trattbägarkeramik.
Men man måste ändå betrakta de första
stadierna av trattbägarkulturen som en
tidig bondekultur. 1 den meningen är bo¬
platsen på Tygapil tecken på att bönder
på allvar börjat etablera sig i området. Så
småningom kommer sedan de talrika
stenkammargravarna att tala sitt tydliga
språk om en stabil bondebebyggelse i syd¬
östra Skåne.
De tre husbottnarna bildar till synes en
liten lokal enhet, och man kan därför
mycket väl föreställa sig, att alla tre varit i
bruk samtidigt. Men man måste också ha
klart för sig, att våra dateringsmetoder
ännu inte är så finslipade, att de tillåter
säkra slutsatser härom. Det kan också
vara en viss tidsskillnad, vilket skulle in¬
nebära, att de större husgrunderna varit
bebodda efter varandra men i så fall tro¬
ligen ej med någon längre tidsintervall.
Att det är bönder, som bott här, fram¬
går av fyndmaterialets sammansättning
med bl a slipade yxor och lerkärl med
kornavtryck i godset. Pilspetsarna vittnar
om att viss jakt har förekommit. Detta är
dock fullt naturligt även för en befolk¬
ning av jordbrukare. Genom frånvaron
av benmaterial kan man inte uttala sig om
den boskapsskötsel, som bör ha funnits
och kanske tom dominerat över åkerbru¬
ket. Men en intressant detaljupplysning
får vi av Ornamentiken på ett lerkärl i
materialet från hus 2. Som orneringsstämpel har man använt en tåled av ett
medelstort djur, sannolikt ett tamsvin7).
Eftersom lerkärlen bör ha tillverkats på
boplatsen får vi på detta sätt en liten in¬
blick i ekonomien.
Vad flintan beträffar torde man till stor
del ha varit självförsörjande genom att

det fanns sådan att tillgå vid stranden.
Detta gäller framför allt den fläckiga kristianstadsflintan, som bevisligen kommit
till användning vid redskapstillverkningen. Men även flintblock av högre kvalitet
har i någon utsträckning kunnat insamlas
vid kusten. Detta utesluter emellertid inte
en viss import av fin flinta av sydvästskånsk eller dansk typ.
Den bondebebyggelse vi här kan beläg¬
ga har säkerligen inte varit stor. Sannolikt
är det fråga om en eller ett par familjer,
Husgrunderna var 6x3 resp 6,9 x 4 m.
Detta betyder knappt 18 kvm i ena fallet
och ca 27 kvm i det andra, när man tar
hänsyn till de rundade hörnen. Med så
relativt anspråkslösa mått är det rimligt
att räkna med små grupper av människor.
l området saknas hittills andra fynd av
husgrunder från samma tid. Först från
nästa period, mellanneolitikum, finns
huslämningar i trakten. Vi har därför
ingenting att jämföra med i det nära
grannskapet beträffande själva husfor¬
men. Man får gå till de danska fynden för
att få kännedom om tidigneolitiska be¬
byggelsemönster. I Danmark finns bo¬
platser med välbevarade huslämningar på
några få ställen. Även där har man funnit
rester av små hus, men mest kända är
större anläggningar av en annan karaktär
än på Tygapil®).
Tygapilsboplatsen är dock ingen isole¬
rad företeelse. Tvärtom har undersök¬
ningarna i framför allt Hagestad visat, att
vi har en hel grupp tidigneolitiska boplat¬
ser i detta område. Vissa boplatser har
legat ett stycke inåt land och då troligen
varit gårdar, där man ägnade sig åt åker¬
bruk och boskapsskötsel. De relativt lätta
jordarna har varit lämpliga för ett primi¬
tivt jordbruk. Någon km längre norr ut är
jordarna bördigare men styva och svårbearbetade och torde snarast ha använts
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som betesmarker. Andra boplatser har
varit direkt strandbundna men ändå inne¬
hållit ett otvetydigt trattbägarmaterial.
De senare har vi åtminstone som en ar¬
betshypotes
tolkat som böndernas sä¬
songsboplatser under tider, då man för
sin försörjning även behövde utnyttja
kustens möjligheter och ibland endast
uppsökt kusten för att samla in flinta för
gårdens redskapsbehov. Från dessa då
strandbundna boplatser
nu belägna
nära Hagestads mosse, på sydsidan av
den s k mossarännan
finns bl a ett vältidigneolitiskt
bevarat
lerkärlsmaterial.
På insidan av en trattbägare fanns förkol¬
nade rester, som C 14-daterats till 4700 ±
65 B.P., vilket med konventionell date¬
ring ger 2750 f.Kr.9) Med omräkning, s k
kalibrering får vi tiden 3500-3540 f.Kr.
±65 år. Eftersom detta är en enstaka
C 14-datering har den visserligen ett högst
begränsat värde, men den ger ändå ett

—

—

—

—

visst stöd åt den datering till tidigneolitikum, som keramiken talar för.
Denna intressanta grupp av boplatser
är emellertid ännu inte studerad i sin hel¬
het. Endast den i och för sig viktiga tek¬
nologiska undersökningen är genomförd.
Det behöver inte röra sig om en bebyggel¬
se med många samtidiga små, spridda bo¬
sättningar. Mera troligt är att denna rela¬
tivt tidiga agrara samhällstyp är sparsamt
representerad för att längre fram täcka
området med talrika boplatser och dess¬
utom manifestera sin bofasthet genom
byggande av megalitgravar. Först vid en
mångsidig mönstring av boplatserna kan
man dock nå en säker kunskap om bebyg¬
gelsen och då även få en grund för att
diskutera problemen om de tidiga jordbrukarsamhällenas struktur och söka fin¬
na förklaringar till förändringarna under
följande perioder,

Noter till Märta Strömbergs uppsats

—

0 R Petré M Strömberg, Prehistoric and Mediae¬
val Settlement Sites at Råga Hörstad, Asmundtorp.
Meddelanden från Lunds universitets museum 1958,
fig 21. B Stjemquist, An Early Neolithic Settlement
Site at Simris in S E Scania. Meddelanden från
Lunds universitets historiska museum 1964 1965,
fig 18.
f B Salomonsson, Malmötraktens förhistoria. Mal¬
mö stads historia 1, Malmö 1971, s 43ff.
3) M Strömberg, Forntida bebyggelse i Valleberga.
Skånes hembygdsförbunds årsbok 1951, s 9ff.
Dens., Untersuchungen zur jüngeren Eisenzeit in
Schonen I— II, Acta Archaeologica Lundensia 4:4,
Lund 1961, s 20ff, Taf. 24ff. Dens., Grubenhäuser
in Valleberga. Meddelanden från Lunds universitets

—
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historiska museum 1969—1970, s 192ff.
senneolitiskt grophus i Valle¬
berga. Ale 1968:2, s Iff. Dens., Untersuchungen zur
Bronzezeit in Südostschonen. Probleme um die
Besiedlung. Meddelanden från Lunds universitets
historiska museum 1973—1974, s 148ff.
4) M Strömberg, Ett

s) B Hulthén, On Ceramic Technology during the

Scanian Neolithic and Bronze Age. Theses and
Papers in North-European Archaeology 6, Helsing¬
borg 1977, s 67ff.
*) Hulthén, anf.arb., s 67.
’) Enligt bestämning av fil. dr J Lepiksaar, Naturhis¬
toriska museet, Göteborg.
*) J Skaarup, Stengade. Rudkcfbing 1975, s 196ff.
’) Lu-1349. C 14-laboratoriet i Lund.

En tegelugn i Lemmeströ —
en av de äldsta i Skåne?
Av Kerstin Nielsen

Fil. kand. Kerstin Nielsen vid Lunds Universitets Historiska Museum be¬
driver sedan några år forskningar kring den äldsta tegelframställningen i Skåne.
En första redovisning av detta arbete gavs i Ale 2/77, vilken här följes upp av re¬
dogörelse för undersökningen av en nypåträffad tegelugn av tidigare okänd
konstruktion.

Sensommaren 1972 utfördes en arkeolo¬
gisk undersökning av en förmodad medeltidsborg på toppen av en hög kulle som
kallas Kungsbacken. Kullen ligger i Lem¬
ungefär 3560
meströ, Börringe socken
meter öster om Börringesjön och 700 me¬
ter söder om riksväg ll.1) Det var endast
fråga om en provgrävning, och några
fullständiga resultat kunde därför inte er¬
hållas. Tillräckligt mycket av byggnadsrester framkom dock för att styrka upp¬
fattningen, att här legat en teglmurad
borg. Fyndmaterialet var magert, men i
raseringslagren påträffades räfflade pro¬
filtegel (även kallade formtegel), och
dessa daterar borgens tillkomst till någon
gång mellan mitten av 1100-talet och
början av 1200-talet.2)
I samband med rekognoseringar i ter¬
rängen runt Kungsbacken iakttogs tre
smärre koncentrationer av tegel i mark¬
ytan. De låg alla på sluttande mark och
täckte 10 x 20, 20 x 35 och 30 x 30 m2 res-

—

pektive i plan. Den första låg 160 meter
väster om, den andra 225 meter väster om
och den tredje 80 meter norr om kullen.
Beträffande den sistnämnda lokalen med
tegel visste ortsbefolkningen att berätta,
att man därifrån med stor möda avlägsnat
något slag av stenkonstruktion på 1930-

talet.
Det var inte vanliga tegelbrockor som
syntes i markytan utan delar av extremt
hårdbrända, sintrade och förvridna mur¬
tegel. Detta plus koncentrationernas läge i
sluttande mark kunde tyda på, att här
doldes resterna av en eller flera tegelugn¬
ar. Det ringa avståndet till Kungsbacken
gjorde att man kunde förmoda, att de,
om här nu låg tegelugnar, kunde ha ett
samband med uppförandet av borgen.
Några medel för en undersökning av te¬
gelkoncentrationerna fanns inte vid den¬
na tidpunkt, men deras utsträckning och
belägenhet registrerades och redovisades i
rapporten om borgen på Kungsbacken.
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Fig. 1. Plan över de delar av tegelugnen, som frilädes vid provundersökningen 1976.

Några år senare påträffades ytterligare
ett par liknande tegelkoncentrationer;
denna gång i Fågelsång i Södra Sandby
socken. Samtliga, även de vid Kungsbacken, låg i åkermark, och för varje ny
odlingssäsong kunde man se att allt fler
tegel med friska, alls icke väderbitna ytor
plöjdes upp. Detta tydde på att någon
slags konstruktion låg strax under markytan och nu höll på att smulas sönder bit
för bit. 1 detta läge, när det förelåg en risk
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att fasta fornlämningar höll på att förintas, ställde Riksantikvarieämbetet medel
till förfogande för provundersökningar,
och i augusti 1976 kunde delar av ett medeltida tegelugnskomplex i Fågelsång friläggas.3)
För att störa jordbruket så lite som
möjligt förlädes undersökningarna till
tidsutrymmet mellan de olika odlingssäsongerna. Nästa provundersökning, som
gällde tegelkoncentrationen 160 meter

väster om Klingsbacken, kunde därför

inte utföras förrän i slutet av oktober
1976. Även här påträffades en medeltida
tegelugn, dessutom av en konstruktions¬
typ som hittills inte påträffats i Skandi¬
navien.
Provundersökningen 160 meter väster om
Kungsbacken 1976

Tegelkoncentrationen fanns i en backe,
som sluttade från väster mot öster. För
att lokalisera den eventuella ugnsresten
grävdes först tre mindre provschakt längs
en västöstlig linje, dvs från backsträck¬
ningens övre del och nedför dess slutt¬
ning. I det tredje schaktet, som låg ett
stycke ned i sluttningen, påträffades ett
rascringslager med tegelbrockor; i de två
övriga fanns intet spår av tegel, förutom
det som låg i markytan. Med ledning av
det tredje provschaktet togs två längre
schakt upp med maskin. Schakten orien¬
terades efter framkommande murresters
riktning. Maskinschaktningen utfördes
med stor försiktighet, men trots detta vi¬
sade det sig senare, att vi plöjt rakt ige¬
nom ugnen utan att ha märkt det något
som ger en antydan om den dåliga kondi¬
tion ugnen befann sig i. Det första schak¬
tet bröt igenom ugnens begränsningar åt
öster och väster, det andra dess begräns¬
ning åt söder (fig. I). I anslutning till
schakten rensades två smärre ytor på
sammanlagt 6,5 m2 fram i plan. Detta
sammantaget gav en viss upplysning om
ugnens konstruktion och en möjlighet att
ungefärligt uppskatta dess utbredning i
plan. Men det skulle senare visa sig, att en
rekonstruktion av ugnen baserad på iakt¬
tagelser från denna första provgrävning
skulle ha givit ett helt felaktigt resultat
(jfr fig. 1 och 2).
En viktig erinran om
tillförlitligheten av resultat från provun¬
dersökningar.

—

—

Undersökningen visade, att resterna av
konstruktionen var så ömtåliga och låg så
ytligt, att ugnen skulle raseras totalt, om
den åkermark som ugnen låg i utsattes för
vidare jordbearbetning. Riksantikvarie¬
ämbetet beslöt därför att utanordna ytter¬
ligare medel, så att ugnen kunde totalundersökas och dokumenteras före nästa
odlingssäsong. Till följd av ett beklagligt
missförstånd lät berörde jordbrukare
återfylla provschakten innan medel för en

fortsatt undersökning hunnit beviljas.
Återfyllningen utfördes med en medelstor

grävmaskin, som dessvärre genom sin
tyngd förstörde en stor del av det som fri¬
lagts av ugnen. Resultatet blev också, att
koordinatsystemet, inklusive Origo (mittoch utgångspunkten i ett koordinatsys¬
tem), spolierades.
När den slutliga
undersökningen skulle påbörjas, i juni
1977, vajade vårkornet över åkermarken,
och intet spår kunde skänjas av det forna
undersökningsområdet.

—

Slutundersökningen 1977
När vi skulle befästa ugnens läge 1976,
fanns inte någon fast mätpunkt att utgå
ifrån. I stället hade vi karterat en mark¬
väg, som löper ungefär 50 meter norr om
ugnen, och utgått från en viss punkt på
denna väg, när vi lagt ut vårt mätsystem.
Nu, 1977, var nästan alla utsatta mät¬
punkter försvunna, och vi tvingades söka
rekonstruera dem i möjligaste mån, för
att överhuvud kunna återfinna ugnen. Att
från en sådan hjälpligt rekonstruerad ut¬
gångspunkt slå en linje rakt norrut, och
då hoppas hamna på platsen för 1976 års
Origo, var en smula äventyrligt, men vår
enda möjlighet.
Så snart vi återplacerat Origo, sattes en
iraktorgrävare in för att bana av. Visa av
erfarenheten från provundersökningen,
som visat i vilket ömtåligt skick ugnen be-
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vidare mot norr, och banade nu av en yta
på 2,5 x 8 m2, orienterad öster väster.
D v s vi banade av för ugnens nordligaste
parti. De extra metrarna åt öster skulle
täcka det område framför ugnen, där den

fann sig, lät vi maskinen utföra endast en
ytlig avbaning, så att ett lager matjord
fortfarande täckte den plats, där vi hoppeligen skulle återfinna ugnen. Och den
fanns där.
1976 års undersökning hade gett oss
ugnens begränsning åt öster, söder och
väster. Ugnens yttre bredd, från norr till
söder, hade konstaterats vara minst 6 meter, och dess djup inklusive frontmuren
3,40 meter. Vi antog, att ugnen inte
sträckte sig mer än maximalt 2,5 meter

—

föregående undersökningen genom spår
av sot och träkol visat, att verksamhet av
någon art förekommit. Så snart maskinen
banat av det översta skiktet matjord,
banades resten av med spade, och då
framträdde resterna av ugnens norra del.
Det östvästliga provschaktet längs med
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detta norra parti rensades upp, för att ge
en längdsektion genom ugnen (fig. 2).
Även en mindre del av ugnens mittparti,
som 1976 varit framtaget i plan, rensades
upp, för att göra det möjligt att anknyta
dokumentationsmaterialet från 1976 till
1977 års undersökning. Förutom ugnens
norra del, som fram till nu legat skyddad
av matjordslagret, var det inte längre gi¬
vande att undersöka övriga rester av
ugnen, då det ovan beskrivna missödet
med maskinen och återfyllningen hade
medfört, att dessa delar raserats alltför
kraftigt. Precis så pass mycket återstod
dock av anläggningens norra del, att
ugns konstruktionen kunde iakttas i en,
obruten längdsektion.

Ugnens konstruktion
Man har grävt sig in i backsluttningen,
ungefär 0,8 meter under nuvarande mark¬
yta, och skapat ett sluttande plan på un¬
gefär 46 m2. Av denna yta har drygt
hälften använts för själva ugnen. Resten
av den nedsänkta planen har legat fram¬
för eldningsöppningarna, i öster, och ut¬
gjort en skyddad plats varifrån man kun¬
nat fodra ugnen med allt det bränsle, som
gått åt för att uppnå en lämplig tempera¬
tur för tegelbränningen (800— 1 100°C).
Här har man också kunnat raka ut åter¬
stående sot och träkol ur ugnen efter
bränningen; något som antyddes av ett
0,40 meter tjockt sot- och träkolsblandat
jordlager i bortre delen av arbetsplanen
framför ugnen. Ugnsbottnen sluttade
med 0,50 meter mot öster, eventuellt för
att bästa möjliga drag genom ugnen skul¬
le åstadkommas. Ugnens orientering var
väster-öster, dvs den bakre väggen låg
mot väster och den främre, med eldnings¬
öppningarna, mot öster. Ugnens form var
rektangulär. I innermått var bredden 6,50
meter, men djupet bara 2,30 meter.

Sedan man grävt sig ned för ugnen och
arbetsytan framför, har man packat ett
0,40 meter tjockt lerlager med enstaka
halva murstenar i mot jordväggarna.
Även arbetsplattformens sidoväggar har
klätts, dock enbart med lera. I den inre
hälften av ugnens väggar hade leran
bränts röd och teglen sintrat p g a den
hetta som utvecklats då ugnen använts.
Frontväggen, som var fristående, var
kraftigare än de övriga väggarna (tjocklek
ca 0,85 meter) och murad i fullmursteknik, dvs helt och hållet med tegel. Binde¬
Kalkbruk hade varit
medlet var lera.
olämpligt, då kalken skulle smulats sön¬
der i den starka hettan. Denna vägg var
genombruten av sex välvda eldningsöppningar. Av valven återstod nu endast anfangsstenarna. Öppningarna ledde in till
sex eldningskanaler, som nådde fram till
ugnens bakre vägg. Även kanalerna var
välvda, och deras konstruktion något
speciell (fig. 3). Varje kanal bestod av fem
enstens valvbågar. Mellan varje valvbåge
samt mellan dem och ugnens främre och
bakre vägg hade lämnats ett halvstens
brett utrymme, så att springor uppåt bil¬
dades. Genom springorna har värmen
haft fri passage till råteglen som skulle
brännas. I utrymmet mellan bågarna stod
tegel på högkant, framför var sida av
bågarna. Dessa tegel skrånade utåt. Deras
uppgift bör ha varit att stötta bågarna, så
att dessa hölls isär och inte föll samman
under bränningen. Bågarna och de skråställda teglen var kraftigt sintrade.
I svicklarna mellan bågarna och sidomurarna hade man packat lera och lagt
tegel överst, så att en jämn ovanyta bilda¬
des. Valvbågarna var endast två å tre skift
i höjd före anfangen. Kanalernas inre
bredd var 0,50 meter och deras högsta
Den
inre höjd ungefär 0,45 meter.
beräkna,
att
höjden
var
svår
exakta inre

—

—
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eftersom valvbågarna sintrat samman och visade en annan lagerföljd, beroende av,
att valvbågarna där var nästan intakta, så
deformerats något.
Kanalerna var inte murade omedelbart att de kunnat skydda och bevara en lager¬
intill varandra, utan var skilda åt av 0,40 bild, som uppkommit före raseringslag¬
meter breda tegelbänkar. Först antogs, rets tillkomst (fig. 3, profil A-A). För att
att dessa bänkar var rester av tegel som börja nedifrån, så bestod bottnen av eldstaplats för bränning. Dock iakttogs röd¬ påverkad sand. På sanden låg 0,22 meter
brända lerfogar in situ mellan några av jord med lerklumpar och smått tegel¬
teglen, och råtegelstaplar murades näppe¬ skrot. Sedan följde 0,07 meter ren jord.
ligen samman. Torkade råtegel placerades Desÿa lager fyllde valvbågarnas inre helt
i stället med ett visst inbördes avstånd, så jämnt, och upp till 2/3 av deras inre höjd.
att varmluften kunde passera mellan dem Över jordlagret följde så det sedvanliga
Varifrån och från när
och så att de inte brände samman. Dess¬ raseringslagret.
utom var dessa 0,40 meter breda bänkar härrör de två nedre lagren i kanalen? Kan
uppförda av liggande tegel, och råtegel det vara en ledtråd, att området omedel¬
staplades vanligen stående vid bränning¬ bart framför eldningsöppningen och 0,80
en.4) De flesta teglen var till yttermera meter österut (fig. 3, profil B-B) upptogs
och av ett lager jord med lerklumpar och te¬
visso sönderbrutna, halva stenar
hade varit så då bänkarna uppfördes. Te¬ gelskrot? Obs, att lerklumparna ej var
gelbänkarna hade inte nåtts av samma brända. Om så varit fallet, hade man
hetta som valvbågarna i eldningskanaler- eventuellt kunnat knyta dem till ugnsgolna, och var därför inte sintrade. De hade vet, dvs plattformen för råteglen, eller
vittrat, men var ställvis bevarade till i till täckningen av ugnen. Nu står frågan
öppen.
höjd med valvbågarnas ovansida.
Ugnens botten bestod av samma mate¬
rial som backen i övrigt, något moig sand. Tolkning
Intet spår av något tegelgolv kunde be¬ De rester som fanns kvar att undersöka
kräftas, och har troligen heller aldrig fun¬ 1976 och 1977, var endast ugnens nedre
nits.
värmedel. Dvs man har byggt en rek¬
Det norra partiet av ugnen var det bäst tangulär ugn, väsentligt bredare än djup.
bevarade, och kunde lösa några av prob¬ Ugnens nedre del, värmedelen, har legat
lemen beträffande ugnens konstruktion. under markytan. Frontmuren har varit
Men i och med sitt relativt välbevarade genombruten av sex små, välvda öppning¬
skick kom denna del också att ge upphov ar, som lett in till sex välvda kanaler, med
till nya frågor. Övriga kanaler i ugnen samma bredd och höjd som öppningarna.
hade visat spår av de här redovisade valv¬ Mellan kanalerna har stått murade tegel¬
bågarna, men inte några av dessa hade bänkar, av samma höjd som kanalernas
varit så pass väl bevarade, som de i den valv. Ovan kanalerna har varit en jämn
nordligaste kanalen (fig. 4). Detta hade .yta, ett slags gallergolv, på vilket råteglen
medfört, att övriga kanaler hade stått be¬ staplats (fig. 6). När man eldat i kanaler¬
tydligt mer öppna uppåt efter det att na
bränslet har förts in genom öpp¬
ugnen raserats, och att de fyllts med sam¬ ningarna i frontmuren har värmen haft
ma raseringslager som täckte ugnen i fri passage uppåt genom springorna mel¬
övrigt. Den norra kanalen däremot upp- lan kanalernas valvbågar.

—

—

—

—

—
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Så långt tolkningen av de kvarlamnade
resterna.
Ovnn markytan bör ha stått en skyd¬
dande överbyggnad för råtegelstaplarna,
dvs frontmuren och sidoväggarna har
varit påbyggda ytterligare en eller kanske
två meter i höjd. Av denna Överbyggnad
fanns intet kvar. Av de nedre väggarnas
tjocklek att döma, kan dess väggar ovan
mark inte ha varit särskilt kraftiga. De
kan ha varit en- eller enochenhalvstens
tjocka tegelmurar
åtskilligt tegel fanns
i raseringslagren. Några spår av eventuel¬
la gråstensmurar fanns ej.
I denna överbyggnad kan en sidoöppning ha funnits, varigenom man kunde gå
in för att stapla råteglen, respektive ta ut
de färdiga teglen efter bränningen.8) Den¬
na öppning har i så fall förmodligen mu¬

—

rats igen under bränningen. Slutligen bör
ugnen ha täckts på något sätt, kanske
mycket enkelt med grenar och torvor, så
som föreslås på rekonstruktionsritningen
av Lemmeströugnen (fig. 7).6)
Diskussion
Lemmeströugnen skiljer sig till konstruk¬
tionen från flera i litteraturen redovisade
ugnar. Vanligen är de rektangulära eller
kvadratiska, delvis nedgrävda i en slutt¬
ning, och har välvda öppningar i en fritt
stående frontmur. Men jämförda med
Lemmeströ skiljer sig beskrivningarna åt
beträffande uppbyggnaden inne i ugnen. I
stället för en hel nedre värmedel med ett
genombrutet gallergolv för råteglen, har
man funnit murade tegelbänkar, och
mellan bänkarna har plats lämnats för

~r

-y
/

t

/

7

Z

/
\

- -y

gm

f

fJ

/vr

A7/

t
\ \

Fig. 5. En fantiserad situationsbild av Lemmeströ från den tid, då tegelugnen var i bruk. Lemmeströ kyrka
(kyrkan har av misstag ritats norr-söder; dess orientering var naturligtvis öster-väster) ses högst upp till höger
eller är det kanske snarare dess föregångare, av trä, som står här vid denna tid?
och är byggd av tegel
Byn, som låg ungefär mitt emellan borgen och kyrkan, är i dag en ödeby dold i åkerjorden. Vägen, vars
sträckning från byn och upp till kyrkan dock inte är korrekt återgiven, är den gamla vägen mot Grönby, och
finns utmärkt på kartmaterial från 1700-talet. Vägsträckningen hitom borgen är i dag en markväg, som kar¬
terades i samband med provundersökningen av ugnen 1976. Dagens väg mot Grönby löper öster om Kungsbacken. Slutligen ses tegelmästaren, tegelstrykaren, några tegelbärare, en murkarl och en murmästare i full
färd med att bränna tegel och bygga borgen.
Bilden är ritad mot norr.

—
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värmekanaler. På bänkarna har råteglen
staplats. Några har antagit, att teglen
staplats så, att de bildat temporära valv
över kanalerna. 7) Beträffande en ugn i
Vadstena har i stället antagits, att kanal¬
öppningarna eventuellt varit välvda, men
att kanalerna troligen varit öppna upp¬
åt.8) Har konstruktionen i Lemmeströ
varit så som anges med det första alterna¬
tivet? Är de kvarstående kanalernas valv¬
bågar helt enkelt rester av tegel som stap¬
lats för bränning? Enligt min tolkning
nej. I annat fall skulle även de 0,40 meter
breda bänkarna mellan kanalerna vara
rester av sådant staplat tegel. Men bän¬
karna var murade. De ovan nämnda

—

ugnstyperna har visserligen också murade
men på vilka råteglen staplats
bänkar
och bildat valv över kanalerna. Här stod i
stället valvbågar och bänkar bredvid
varandra. Sådana murade bänkar med
eldningskanaler omedelbart intill
och
inte som här, åtskilda från värmen av
valvbågar
utsätts direkt för hettan, och
därför sintrar kantskiften.9) Här var
bänkarna inte ens hårdbrända. Dessutom
var svicklarna mellan valvbågarna och sidomurarna så väl utfyllda med lera och
inkilade tegelstenar (fig. 3, profil A-A),
att det tyder på en planerad, fast konst¬
ruktion och inte på temporärt bildade
valv av bränningstegel.

—

—

—
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Däremot skulle det kunna tänkas, att
några av de ugnar som ovan refererats
till, i stället haft en konstruktion liknande
den i Lemmeströ, men att detta inte kun¬
nat iakttas p g a att ugnarna varit alltför
raserade.
Jämförelse med några engelska ugnar
Vid Chertsey Abbey, Surrey, undersöktes
en ugn daterad till 1200-talet, och som
producerat ornerade, glaserade golvte¬
gel. 10) Här konstaterades en hel, undre
värmedel och värmekanaler av valvbågar
med mellanrum. Golvteglen hade lagts på
bågarna. Varmluften hade passerat ge¬
nom mellanrummen och antas sedan ha
försvunnit ut genom några hål i över¬
byggnaden, som skulle ha varit täckt av
golvtegel. Dehna ugn hade dock en fram¬
förliggande masugn, och valvkanalerna
inne i ugnen har således endast förmedlat
värmen från masugnen, man har inte
eldat i dem. Detta har knappast varit fal¬
let i Lemmeströ. Leran, som stadgat väg¬
garna till den nedsänkta planen framför
eldningsöppningarna, skulle i så fall ha

-

varit rödbränd, men var helt opåverkad
av eld. Dessutom fanns spår av sot och
träkol i eldningskanalernas botten.
Från Danbury, Essex, redovisas bl a en
ugn från slutet av 1200-talet och början
av 1300-talet.11) Även här tillverkades ornerade, glaserade golvtegel. Ugnen var
liten, endast 2 x 2,20 meter i innermått.
Därför hade den också bara två, välvda
Öppningar. Dessa ledde in till två välvda
kamrar, som man eldat i. Ovan valven var
en jämn golvnivå med springor, och här
hade teglen lagts. Denna ugn överens¬
stämmer nästan helt med Lemmeströugnen. Vad som skiljer dem åt, är valv¬
bågarnas uppbyggnad. Danburyugnens
två kamrar var åtskilda av en 0,30 meter
hög, tunn tegelmur. Längs gavlarna fanns
ytterligare två sådana 0,30 meter höga lis¬
ter, och kamrarnas valvbågar var placera¬
de på dessa. Några sådana lister fanns
inte i Lemmeströ, där bågarna stod direkt
på marken. Däremot fanns de 0,40 meter
breda tegelmurarna mellan kanalerna.
Loyd Haberley beskriver en ugn, som
hade två undre, välvda eldningskanaler
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Fig. 7. Rekonstruktionsritning av Lemmeströugnen, baserad på resultaten från 1976 och 1977 års undersök¬
ningar.
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och ett plant gallergolv som teglen lades
på.12) Någon särskild masugn redovisas
inte, utan man har uppenbarligen eldat i
själva kanalerna. På en rekonstruktionsritning av ugnen ses däremot två murade
bakre rökgångar, skorstenar, i ugnens
överbyggnad. Sådana kan ha funnits i
Lemmeströ, men eftersom inte något av
överbyggnaden återstod, är detta helt

osäkert.
Några ugnar från romartiden, som un¬
dersökts i England, har visat att två olika
typer förekom; en för krukor, och en för
mursten och golvtegel. *3) Den första
typen var rund eller oval, med en härd i
den ena änden och en rökgång i den and¬
ra. Ovan eldningstunneln, på en perfore¬
rad plattform, lades keramiken i en bikupeliknande ugn. Den andra typen har sak¬
nat den bakre rökgången, och röken har i
stället passerat genom plattformens rek¬
tangulära öppningar och sedan genom
själva ugnen, där teglen låg.
Så har

—

troligen Lemmeströugnen fungerat.

—

av vad, till
Produktion i Lemmeströ
vad, för vem, av vem och när?
I raseringslagren påträffades enbart mur¬
tegel, och endast några få hela. Samman¬
lagt mättes 49 tegel, och medianstorleken
befanns vara 8 x 13 x 25,5 cm. Tegelstor¬
leken varierade dock från 7-9 x 12-14 x
25-26 cm. Teglen från raseringslagren var
av samma format och struktur som de
ugnen var byggd av. De flesta var normal¬
brända, men med en hårdare bränd
kärna. Men eftersom inte något fanns
kvar stående av ugnens övre del, fanns det
ej heller några tegel kvar in situ från den
sista bränningen. Det är därför omöjligt
att med någon säkerhet uttala sig om, vad
som egentligen producerats i ugnen. Det
kan ha varit allt från vanliga murtegel,
räfflade tegel, profiltegel, taktegel till

golvtegel. Men då inte något annat än
murtegel låg i raseringslagren, kan man
åtminstone anta, att det var just detta
som framställdes.
Eller innebär den
speciella konstruktionstypen något här¬
vidlag? De ovan nämnda tre engelska

—

ugnarna, som var konstruerade likartat
med ugnen i Lemmeströ, hade bränt ornerade, glaserade golvtegel. Krävde just
dessa tegel en särskild ugnstyp? Var det i
så fall golvtegel, som framställdes i Lem¬

meströ?
Om man håller fast vid antagandet, att
det i stället var murtegel av det slag som
till
återfanns i ugnens raseringslager
vad har teglen i så fall använts?
1 samband med undersökningen av

—

borgen på Kungsbacken mättes 31 tegel;
medianstorleken var 8 x 12 x 26 cm. Teg¬
len var alltså något smalare och något
längre än de från ugnen. Detta säger dock

egentligen inte mycket, eftersom så få
tegel mättes, och värdet för medianstor¬
leken därför inte kan anses vara helt till¬
förlitligt. Dessutom frilädes endast en
mindre del av borganläggningen, och ett
icke undersökt parti kan ha varit byggt av
tegel av annat format.
1300 meter nordöst om ugnen ligger
Lemmeströ kyrka, i dag en ödekyrka i
ruin och till största delen dold i jorden.
Rester av kyrkan frilädes och undersöktes
år 1975 av Jan Erik Augustsson.14) Då
konstaterades, att kyrkan har en romansk
planform, är byggd i tegel samt sannolikt
föregåtts av en träkyrka. Tegelstorleken
uppges till 8 x 12-13 x 24-29 cm, med en
längdkoncentration kring 26-27 cm.
Teglen från ugnen var 8 x 13 x 25,5 cm.
Var det murtegel till kyrkan, som brändes
i den undersökta Lemmeströugnen?
Frågorna om vad för tegel som produ¬
cerades och till vad för byggnad det var
avsett, kan ännu inte besvaras.

——
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För vem brändes teglen? För borgher¬
ren på Kungsbacken? Men borgens inne¬
havare är ännu anonym, och inte förrän
borgen undersökts mer grundligt kan vi
komma honom eller henne närmare in på

livet.
Av vem, och när? Var det utländska
tegelmästare som kallats hit, för att upp¬
föra en av Skånes första ugnar och lära ut
konsten att slå tegel? Ugnens speciella

konstruktion antyder en särställning
bland de ugnar som annars beskrivits i

Skandinavien.
Dessvärre leder frågorna ännu endast

till spekulationer. De två andra tegelkon¬
centrationerna invid Kungsbacken, bor¬
gen på Kungsbacken och ödebyn strax ne¬
danför gömmer pusselbitar, förutan vilka
spelet inte kan läggas färdigt.

NOTER
') Grävningen leddes av Kerstin Nielsen, och rap¬
port föreligger pä Lunds universitets historiska
museum, Skånes Hembygdsförbund, Lund och
A.T.A., Stockholm.
!) Man har hittills inte funnit räfflade tegel i byggna¬
der som tillkommit efter 1200-talets mitt. Se t ex
Elna Möller, Tegl 800 år i Danmark, Tegl 8, Khvn
1964.
3) K Nielsen, Tegelugnar i Fågelsång, Ale 2/1977.
En utförligare rapport finns dessutom på Lunds uni¬
versitets historiska museum, Skånes Hembygdsför¬
bund, Lund och A.T.A., Stockholm.
") Så var t ex fallet med Lindeballeugnen, där några
på högkant staplade tegel från den sista bränningen
R Mortensen, En
låg kvar på ugnsgolvet.
middelalderlig Teglovn, Vejle Amts Aar beiger, Khvn
1916.
5) J fr P Mayes, A medieval Tile Kiln at Boston, Lin¬
colnshire, The Journal of the British Archaeological
Ass., Ser. 3., Vol. XXVIII, London 1965.
6) Jfr också rekonstruktionen av 1250-talsugnen

—
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från North Grange. Meaux. Yorkshire. Elizabeth
S Eames, Medieval Tiles, London 1968.
7) Se t ex Jan Kock, Ndrlund, Himmerland, Skalk
1/1973. P Mayes, a a
H Halbertsma, Een middeleeuwse steenoven bij Deersum, Friesland, Berich¬
ten van de rijksdienst voor het oudheidkundig
bodemonderzoek 1962 63.
8) Iwar Andersson, Ett medeltida tegelbruk i Vad¬
stena, Nordisk medeltid, Uppsala 1967.
”) Se t ex I Andersson, a a
K Nielsen a a.
10) J S Gardner, Elisabeth Eames, A Tile Kiln at
Chertsey Abbey, The Journal of the British Ar¬
chaeological Ass., Ser. 3., Vol. XVII, London 1954.
“) P J Drury and G D Pratt, A late 131*1 and early
14th -century tile factory at Danbury, Essex,
Medieval Archaeology, Vol. XIX, 1975.
lI) Loyd Haberley, Medieval English Pavingtiles,
Oxford 1937.
‘’j Gardner, Eames, a a.
M) Jan Erik Augustsson, Lemmeströ kyrkoruin, Ale
3/1975.
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Skånelandslitteratur
Historisk-antikvarisk bibliografi i
urval sammanställd av Sven G
Sjöberg

När John Tuneld, som ända sedan Ales
tillkomst 1961 sammanställt den årliga historisk-antikvariska förteckningen av Skåne¬
landslitteratur, numera avsagt sig detta upp¬
drag, känns det angeläget tacka honom för ett
förtjänstfullt bibliografiskt arbete, som rönt
uppskattning i vida kretsar.
För den fortsatta sammanställningen har
vissa redaktionella förändringar aktualiserats.
Med hänvisning till Acke Ericssons årliga för¬
teckning av ”Litteratur om Skåne” (Malmö
stadsbibliotek, 1974 ff) har av Skånetitlar från
1976 endast sådana medtagits, som komplette¬
rar Ericsson. Vidare göres på mångas begäran
ett försök att i stället för notering av årsböcker
i urval redovisa i desamma publicerade arbe¬
ten av historiskt-antikvariskt innehåll.
väl
Det är bibliografens förhoppning att
medveten om de med varje urval förknippade
vanskligheterna
härmed göra såväl förfat¬
tare som läsare en tjänst.

—
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Christensen, Aksel E., La foire de Scanie. I:
Dens., Danmark, Norden og Østersøen, Ud¬
valgte afhandlinger. Kelbenhavn, Den Dans¬
ke historiske Forening 1976, s. 98 117.
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Cronholm, Christopher, Blekings beskrivning.
Författad av Christopher Cronholm år ca
1750 1757. Med inl. noter och reg. utg. av
Torsten Rosencrantz. Malmö, Förlaget Blekingia, 1976. 400 s. Kr. 60: .

—

—

Ejwertz, Axel, Laholms historia. D. 2. Folk
och bygd. Laholm, Kommunen 1976. 431 s.

Hillhom, Rune, Från pressens och böckernas
värld i förra seklets Karlskrona. Karlskrona,
Abrahamsons boktr., 1976. 130, (2) s. Kr
24:15.
Holmgren, Holger, Amiralitets Barnhus Sko¬
lan i Carlscrona. Trähus för Lancastermetod och grundskola. Karlskrona, Förening¬

en Gamla Carlscrona 1976. 78 s.
Forts, från nr 1,

1977

Andersson, Thorsten, Frimurarelogerna i Kris¬
tianstad 1776 1976. Minnesskrift till 200årsjubileet. Kristianstad,
Kristianstads
Boktr. AB 1976. 104 s.

—

Hulthén, Birgitta, Technical investigations for
evidence of continuity or discontinuity of
ancient ceramic traditions. Dissertationes
archaeologicae Gandenses, 16(1976), s. 120
129. Observationer på fynd från Hage¬

—

—

stad.
A catalogue of wall-paintings in the churches
of medieval Denmark 1 100 1600: Scania,
Halland, Blekinge. (Ed.; Knud Banning.)
København, Akademisk forlag. 1. Introduc¬
tion. Iconographical index. 1976. 167 s.
2. Catalogue. A-M. 1976. 301 s. 3. Cata¬
logue. N-Ö, appendix. 1976. 307 s. Dkr
472,—. Bd 4 ännu ej utk.

—

— —

Kerstensson, R., Register till Västra Göinge
Hembygdsförenings skriftserie, årg. 1 23

—

—

(1952 1975). Borås, Bibliotekshögskolan

1976. 18 s.
Lundberg, Alfred, När velocipeden var ung i
Lund. Lund, Föreningen Gamla Lund 1976.
Kr 25:—. (Gamla Lund. Årsskrift. 59,1977)
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Mårtensson, Anders W., Innan Finn fann
Lund eller hypoteser kring fakta om tusen¬
talets Lund. Lund, Lundabygdens sparbank
Särtr. ur årsredo1976. 26 s. Kr 5: .
görelse.

Thisei, A., Skaanske By- og Herredsvaaben i
den danske tid. København, Dansk-Skaansk
Forening 1976. 30 s. Dkr 20:
Fotogr.
omtryck av artikel i Historisk tidskrift för
Skåneland, 1903.

Magy, Béla, Boplatslämningar. Oxie, Oxie
sn, Skåne. Arkeologisk undersökning 1971.
Stockholm, Riksantikvarieämbetet 1976. 14
s. (Riksantikvarieämbetet. Rapport. B, 37)

Tommarps urkundbok 1085—1600. Klostret
Hospitalet
Staden
Socknen. Utg.
av Curt Wallin. D. 2: 1300 1400. Stock¬
holm Verbum 1975—1976. 277 s. Kr 90:
Med ett bidrag av Thore Nyberg: De nordis¬
ka premonstratenserklostrens ställning i or¬
densorganisationen (s. 7 22).

— —

Nagy, Béla, Fornlämning 32. Röse, äldre järn¬

ålder. Tomarp. Kvidinge sn, Skåne. Arkeo¬
logisk undersökning 1973. Stockholm, Riks¬
antikvarieämbetet 1976. 6 s. (Riksantikva¬
rieämbetet. Rapport. B. 33.)
Pegelow, Erik, Staden i våra hjärtan. Minnen
från skolan och hemstaden. Karlskrona, Fö¬
reningen Gamla Carlscrona 1976. 177 s (Föreningen Gamla Carlscrona. Årsbok 1976.)

Samhällsplanering i L-län. Fysisk riksplanering. Kulturminnesvårdens riksintresse.
Kristianstad, Länsstyrelsen 1976. 97 s.
(Länsstyrelsen i Kristianstad. Planeringsavdelningen ... Meddelande. 2/76.)

—

—

—

—

—

—

Widhoim, Dag, Det dolda kulturlandskapet.
Riksantikvarieämbetet. Rapport. 1976, A 3,
s. 25 29. Skåne.

—

—

Wijkmark, Bo, Slaget vid Lund. Örebro 1976.

34, 0) s-

Vår hembygd. Femte hembygdsboken över
Torup, Kinnared, Drangsered 1976. Torup,
hembygdsföreningen inom f d Torups kom¬
mun 1976. 208 s.

-

Spång, Kristina, Welinder, Stig & Wyszomirs
ki, Bozena, The introduction of neolithic
stone age into the Baltic area. Dissertationes
16(1976),
archaeologicae
Condenses,

s. 235—250.
Stjernquist, Berta, Grophusproblem. Finska
fornminnesföreningen. ISKOS, 1(1976), s.

72—79.
Strömberg, Märta, Hagestadsundersökning-

en. Finska fornminnesföreningen. ISKOS,
1(1976), s. 80—83.

, Kontinuitätsprobleme in der Siedlungs¬
— archäologie
Sudostschonens. Dissertationes
archaeologicae Gandenses, 16(1976), s. 251

—256.
Sdndergaard, Bengt , Fortsatte studier over den
nordiske stednavnetype lev (löv). 2. Forlid
og nutid , 26(1976), s. 372—378.
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1977
Acking, Carl-Axel, Olsson, Christer <£ Sjö¬

gren, Ulf, Hur står det till i Teckomatorp?
Studie av ett samhälle i förändring. Lund,
Kollegiet människa och miljö. Lunds uni¬
versitet (1977). 92 s.
Amiralitetskollegiets historia. D. 3. (Av) Folke
Wedin & Magnus Hammar. Malmö, All¬
hems förlag 1977. 237 s. Kr 90:—.

Andersson. Arne, Senmedeltida valv och kalk¬
målningar i Eldsberga kyrka. Halland, 60
(1977), s. 14—21.
Andersson, C.M., Nösslinge kyrka. Halland,
60(1977), s. 25—62.

Andersson, Hans, Projektet medeltidsstaden
ett försök att få överblick över svensk
stadsarkeologi. Hikuin, 3(1977), s. 27 32.

Bager, Einar, Strövtåg i tid och rum. Malmöhistoriska skisser. Red.: Kjell A Modéer.
Malmö,
Malmö fornminnesförening...
1977. 178 s. Kr 55:—.

Andersson, Lars, Tecken i trä. En undersök¬
ning i Hedmanska gården vid Lilla Torg.
Malmö. Malmö fornminnesförenings års¬
skrift, 44(1976, tr. 1977), s. 50—72.

Bartholin, Thomas S., Dendrokronologi på eg
i Sydsverige. Fornvännen, 72(1977),
s. 26—27.

—

—

Andersson, Per , Malmö-litteratur. Bibliogra¬
fiska noteringar för år 1975 (med tillägg
från föregående år). Malmö. Malmö forn¬
minnesförenings årsskrift, 44(1976, tr.
1977), s. 98—124.

—

Angersjö, Inger, Register till årsboken Bjärebygden 1931 1976. Borås. Bibliotekshög¬
skolan 1977. 40 bl. (Bibliotekshögskolan.
Specialarbete. 145.)
Aronsson, Rune, Fornminnen i Osby kom¬
mun. Osby hembygdsförening. Årsbok, 18
(1977),

s. 7-14.

Arvastson, Gösta, Om stenhusbyggnads nytta.
Perspektiv på Ullstorps prästgård. Tomelilla hembygdskrets. Årsbok 1976 1977, s.
86—100.

—

Arvastson, Gösta, Skånska prästgårder. En et¬
nologisk studie av byggnadsskickets föränd¬
ring 1680 1824. Lund, Liber Läromedel
1977. 160 s. Kr 39:—. (Skrifter från Folklivsarkivet i Lund. 19.) Diss. Lunds univ.

—

Arvidsson, Eva, Undersökningen i kv. Slottet,
Halmstad. Halland, 60(1977), s. 22—24.

Assarsson, Kristina, Håstad. Tornabygden,
9(1977), s. 8—12.
Atterman, Ingemar, Fiskeläger vid Blekinge¬
kusten. Blekingeboken, 55(1977), s. 47—88.
Arkeologisk boplatsinventering.

—

Augustsson, Karin, Gravfältet vid Folkared i
Sibbarp
en preliminär redogörelse. Hal¬
land, 60(1977), s. 5—9.

—

Backman, Helge, Emigrationen från Onsala.
Vår bygd, 60(1977), s. 34—38.

Barup, Kerstin, Edström, Mats & Johansson,
Krister, Bevaringsplan för Kivik. Skånes
hembygdsförbunds årsbok, 1976(tr. 1977),
s. 145—156.

—

Kivik
en bevaringsplan. Simrishamn,
Österlens museum 1977. 176 s., 2 kartor i
ficka. (Föreningen för fornminnes- och
hembygdsvård i sydöstra Skåne. 18.)
Bendixen, Kirsten, Mefnternes funktion i Dan¬
mark i perioden c. 1075 til c. 1300 belyst ved
skriftlige og numismatiske kildeudsagn.
Fortid og nutid, 27(1977), s. 4 20. Bl.a.
Lundamynt.

—

—

Bjurling, Hjördis, Malmö och de skånska kri¬
gen. Malmö, Malmö museum 1977. 95 s. Kr
10:—. (Småskrifter utg. av Stadshistoriska
avd. vid Malmö museum. 1.)
Björkquist, Karl-Axel & Persson, Thomas,
Bonde, by och bygd. Istaby som arkeolo¬
giskt projekt. Blekingeboken, 55(1977),

s. 13—27.
Bramstång, Mats, Sällsamheter i Halland: en
bok om saga och sägen, historiska platser

och diktarmiljöer. Stockholm, Rabén & Sjö¬
gren 1977. 213, (1) s. Kr 70:—.
Brenner, S. Otto, Personalhistoriske kilder for
Skåne, Halland og Blekinge. Kcfbenhavn,
Dansk historisk håndbogsforlag 1977. 88 s.
Dkr 98: . (Slægts- og lokalhistorikerens
håndbøger. 1.)
Dansk version av: Persohistoriska källor för Skåne, Halland och
Blekinge. Malmö 1967.

—

—

Broarna i Malmöhus län. En inventering 1 97677. Stockholm 1977. 95, (1) s. (Riksantikva¬
rieämbetet och Statens historiska museum.
Rapport 1977:4.)
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Brogårdh, Thore, Minnesbilder från svunnen

tid. Hallaryd, förf. 1977. 158, (1) s.
Brohed, Ingmar, Offentligt förhör och kon¬
firmation i Sverige under 1700-talet: en case
study rörande utvecklingen i Lunds stift.
Lund, Liber Läromedel/Gleerup 1977.
216 s. Kr 39:00. (Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis. 7.) (Acta universitatis
Lundensis. Sectio 1: 26.)

Bunte, Rune, Fiske och fiskelägen i Skåne.
Skånes hembygdsförbunds årsbok, 1976 (tr.
1977), s. 65—114.

Fiskesamhällen i Sydsverige 1876 — 1960.
— ,Lund,
CWK Gleerups 1977, 304 s. Kr 35:— .
(Skrifter utg. av Ekonomisk-historiska före¬
ningen i Lund. 21 .)
ett livsverk. Norra Halland
En bygd
Elov Lindälv. En skrift utg. av Nordhallands hembygdsförening med anledning av

—

Elov Lindälvs 90-årsdag. Kungsbacka, Nor¬
ra Hallands hembygdsförening 1977. 100 s.
Personalbibliografi.

—

Carlquist, Sven, Ystads Fornminnesförenings
skrifter 1970—1977 (1— XXII). Innehålls¬
förteckning. Ystadiana 1977, s. 124 128.

—

Ek, Hjördis & Werdenfels, Åke, Byggnadsmiljöer på Kullahalvön. Höganäs, Kultur¬
nämnden 1977. 198 s.

—

Ek, Sven B., Borstahusen
200 år. Ett fiske¬
läges uppgång och fall. Landskronaboken,
1977, s. 68—100.

Etowsson, N., En prövningens tid för 300 år
sedan. Kring Helge å, 1976 (tr. 1977),
s. 32 58.
Danskarnas erövring av Kris¬
tianstad 1676.

— —

Ericsson, Acke, Litteratur om Skåne. 1976.
Malmö, Stadsbiblioteket 1977. (2), 91 s.
Kr 10:—. (Föreningen Malmö stadsbiblio¬
teks vänner. Bibliografiska skrifter. 3.)
Eriksson, Torkel, Konsten i Sverige: medelti¬
den, Stockholm, AWE/Gebers 1977. 191 s.
Kr 86:—.

—

en renässansfurste. Malmö mu¬
Frederik II
seum 27.10.
11.12.1977. Utställningska¬
talog. Malmö, Museet 1977. 123 s. Kr 10: .

—

—

Fridh , Berit & Fridh, Hans, Möllesving och
andra ting i Skåne 1650 1750. Malmö,
förf. 1977 . 317, (2) s. Kr. 110: .

—

—

Cohen, Sidney, The earliest Scandinavian
towns. !n: The medieval city. Ed. by H.A.
Miskihim ... New Haven & London, Yale
Bl.a. Lund.
UP 1977, s. 313—325.

Frostin, Ernst, Forntid här hemma ... Bilder
ur Södra Oxie härads förhistoria. Lund,
Oxie härads hembygdsförening 1977. Kr
30: (medlemspris). 199 s. (Oxie härads
hembygdsförenings årsbok. 5 6.)

Danmarks historie. Red. af Aksel E. Christen¬
sen ... Sören Mdrch. Bd 1: Tiden indtil
1340. (Af) Inge Skovgaard-Petersen, Aksel
E. Christensen & Helge Paludan. Kctbenhavn, Gyldendal 1977. 579, (3) s. Dkr
215:

Grönwall, F. W. & Carlquist, Sven , Ystadsläkter under trenne sekler. (Sammanställningar
av F. W. Grönwall, kompletterade och utg.
av Sven Carlquist.) Ystad, Ystads fornmin¬
nesförening 1977. 228 s.

Ehrensvdrd, Ulla, Lucas Waghenaer och sjökarteringenav Skåne. Skånes hembygdsför¬
bunds årsbok, 1976 (tr. 1977), s. 41 59.

Gustafsson, Evald, Kulturminnesvård i jord¬
bruksbygd. (Malmöhus län.) Kulturminnes¬
vård, 1977, H. 4, s. 1—8.

Ejwertz, Arne, Apotek, apotekare och medicinalodlingar i Halland. Halland, 60 (1977),

Gustavsson, Tornas, Almaå-linjen. Lite om
Stenbockskriget och Gdinge. Göingebladet,
9 (1977), H. 2, s. 7 & 9.

—

—

s. 82—92.
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—

—

Göransson, Anna Maria, Jacob Kremberg och
Lundaskolan. En undersökning av den manieristiska träskärarkonsten i Skånekyrkorna. Lund, förf. 1977. 375 s. Kr 100:—. Diss.
univ. Lund.

—

kul¬
Hallberg, Göran, Halländska ortnamn
turskatt som vardagsvara. Varbergs museum. Årsbok 1977, s. 69—88.

Hanssen, Börje, Österlen. Allmoge, köpstafolk och kultursammanhang vid slutet av
1700-talet i sydöstra Skåne. (Ny uppl.)
Stockholm, Gidlunds 1977. 561, (I) s. Kr
Omtryck av diss. univ. Lund,
145:
1952.

—

Heintze, Ingeborg & Johanson, Margit, Litte¬
ratur om Malmö. Malmö, Allhems förlag
1977. 428 s. Kr 75
Hellerup Madsen, Erik, Salt og salthandel i
Østersøområdet i tidlig middelalder. Hikuin, 3 (1977), s. 269—294.

Hårdh, Birgitta, Fynd av guld och silver i Ble¬
kinge. Om ekonomi och handelskontakter
under vikingatiden. Blekingeboken, 55
(1977), s. 28—43.
Haeger, Knut, Ögonkast på Öresund. Stock¬
holm, AWE/Gebers 1977. 188 s. Kr 70:—.
Hägge, Eric, Broståndet för Östra bryggan i
Halmstad. Nyfunna arkivalier ger en bild av
Österbro från 1735 till mitten av 1800-talet.
Föreningen Gamla Halmstads årsbok, 54
(1977), s.

62—83.

Hägge, Eric, Halmstadsriksdagens eftermäle
i protokollen. Föreningen Gamla Halmstads
Riksdagen i
årsbok, 54(1977), s. 30—35.
Halmstad 1678.

—

Hähnel, Märta, Tvivelaktiga Steenwinkelattributioner. Föreningen Gamla Halmstads års¬
bok, 54 (1977), s. 40—54.

Ingers, Ingemar, Ladugårdsmarkens historia.
Tornabygden, 9 (1977), s. 19—23.

( Hilfeling ,

C.G.G.,) Hilfelings Skaanske Teg¬
ninger. København, Dansk-Skaansk fore¬
ning 1977. 152 s., opag. Dkr 96:50.

Isaksson, Stig, Namnet Vittskövle, Gärds hä¬
rads hembygdsförenings årsbok, 42 (1977),

s. 32—34.
Holmberg, Rikard, Den skånska öresttndskustens medeltid. Bonn, Habelt & Lund, Liber
Läromedel/Gleerup 1977. 250 s. Kr 74:75.
(Acta archaeologica Lundensia. Series in
8:o. 11.) Diss. univ. Lund.

Holmqvist, Annie, Brusewitz' hallandsresa
1864. Hallandsbygd, 18 (1976/77), s. 31
33.

—

Hultberg, Ulf, Stadsarkeologisk undersökning
i Kv. Vattenporten, Halmstad. Foreningen
Gamla Halmstads årsbok, 54 (1977), s. 36

39.

—

Hulthén, Birgitta, On ceramic technology du¬
ring the Scanian neolithic and bronze age.
Stockholm, Akademilitt. 1977. 226, (2) s.
Kr. 125:— (Theses and papers in NorthEuropean archaeology. 6.) Diss. Stockholms univ.

Isberg, H.A., Vår kyrka i Sövestad. Ystad
1977. 31, (1) s.

Jansson, Sven B.F., Runinskrifter i Sverige.
2. uppl. Stockholm, AWE/Gebers 1977.
196 s. Kr 48:—.
Jarring, Gunnar, Språkforskaren och orienta¬
listen Philipp Johann von Strahlenberg.
Halland, 60 (1977), s. 74—81.

Jern, Henrik, Träarkitektur i Varberg. Varbergs museum. Årsbok, 1977, s. 111—132.
Jinnesten, Nils-Olof, Träne kyrka och dess in¬
ventarier. Gärds härads hembygdsförenings
årsbok, 42 (1977), s. 42—45.

Johannesson, Gösta, Skånes historia. (3.
uppl., nyill.) Lund, Signum 1977. 351 s. Kr
185:—.
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Johansson, Nils, Till det stora landet i väster:
Fjälkinge socken. Kring Helgeå, 1976 (tr.
1977), s. 99—107.
Johansson, Nils, Utvandrarna från Degeberga
socken. Gärds härads hembygdsförenings
årsbok, 42 (1977), s. 78—82.

Kulturen runt. Till Bengt Bengtsson med tack¬
samhet från arbetskamraterna på Kulturen.
Red.: Gunilla Eriksson. Höganäs, Bra
Böcker 1977. 247 s. Kr 80: (för Kulturens
medlemmar och besökare).

—

Kulturminnesvården i Kristianstads län. Kris¬
tianstad, Länsstyrelsen 1977. 30, (1) s.

Johnsen, Arne Odd , The Lauritz Weibull dis¬
cussion: a Norwegian contribution. Mediae¬
val Scandinavia, 10 (1977), s. 179 187.

Larsson, Gerhard, Fiskeläget genom tiderna
(Limhamn). Limharnniana, 1977, s. 23 56.

Jonsson, Anne-Beaie, Regional fornvård.
Fornvård i Blekinge. Kulturminnesvård,
1977, H. 6, s. 15—20.

Larsson, Sven, Flyttningsrörelser före emigra¬
tionen. Hallandsbygd, 18 (1976/77, s. 26
30.

Järnegren, Anders & Ventura, Fosco, Tre
samhällens förändringshistoria: exploate¬
ring av den fysiska miljön i historisk belys¬
ning. Stockholm, Statens råd för byggnads¬
forskning 1977. 435, (1) s. Kr 96:50. (Bygg¬
nadsforskningen, Rapport R 55: 1977.)
Arlöv, Råå, Koppar¬
Diss. Lunds univ.
berg.

Leander, Erik , Prästgården i Hjärsås enligt ett
syneprotokoll 1730. Göinge hembygdsföre¬
ning. Årsbok, 56 (1977), s. 50 59.

—

—

—

—

—

Lewan, Ni/s, Kustens kommunikationer. Skå¬
nes hembygdsförbunds årsbok, 1976 (tr.
1977), s. 27—36.
(Linné, Carl von,) Carl

Karlson, Torsten, Göingekyrkor på äldre rit¬
ningar, Västra Göinge hembygdsförenings
skriftserie, 25 (1977), s. 49 63.

—

Göingekyrkornas inventarier under 1600— ,talet.
En sammanfattning. Västra Göinge
hembygdsförenings skriftserie, 25 (1977),
s. 64—70.

—,

Linnaei Skånska resa

pä höga överhetens befallning förrättad år
1749. Red. av Carl-Otto von Sydow. 111. av
Gunnar Brusewitz. Stockholm, Wahlström
& Widstrand 1977. 561, (2) s. Kr 34:50.
Lundborg, Lennart, Boplats vid Västergården
i Ränneslöv C-14 daterad till romersk järn¬
ålder, Halland. 60(1977), s. 10—13.

Varbergs slottskyrka. Varbergs museum.
Årsbok, 1977, s. 133—168.

Lugnarohögen (Hasslövs sn, Hall.) Limhamniana, 1977, s. 66 71.

Knutsson, Knut, 1700-talskartornaöver Dalby
by, Torna härad. Dalby 1977. 45 s. (S:t Ni¬
colai Gille i Dalby. Meddelande. 2.)

Löfgren, O., Fångstmän i industrisamhället.
En halländsk kustbygds omvandling 1800—
1970. Lund, Liber Läromedel 1977. 247 s.
Kr 31:50. (Skrifter utg. av Etnologiska säll¬
skapet i Lund. 8.) Diss. Stockholms univ.

Kristofersson, Sture, Trelleborg. Från första
världskriget till 10 år efter kommunsam¬
manläggningen. Trelleborg, Kommunen

1977. 385 s. Kr 98:—.
Kroman, Erik, Dansk-svensk samarbejde om
udgave af Malmös aeldste raadstueprotokoller og tingbøger. I: Nordiske arkivstudi¬
er tilegnet landsarkivar dr. phil. Harald Jør¬
gensen den 3. januar 1977. København,
Landsarkivet för Sjaelland 1977, s. 263
268.

—

30

—

Löfqvist, Kar I Erik, Borgmästarehuset (i Ys¬
tad). Ystadiana, 1977, s. 13 20.

—

Löfqvist, Kart Erik, Ystads sparbank 150 år.
Minnesskrift till jubileet den 3 maj 1977.
Ystad, Sparbanken 1977. 70 s.
Löfström, Frans, Kring Sandhammaren.
2. uppl. Lund, Walter Ekstrands 1977. 275,
(1) s. Kr 55:—.

Malmö skifter. Udg. ved Einar Bager, D. 1.
Bo fortegnelser 1546 1559. K etben havn,
Selsk. for udgivelse af Kilder til dansk histo¬
rie 1977. 290 s.

Rosenberg, Björn, Arkeologisk undersökning
i Vä. Församlingshemmets tillbyggnad 1976.
Gärds härads hembygdsförenings årsbok,
42 (1977), s. 69—72.

Malmö stads historia utg. på uppdrag av
Stadsfullmäktige i Malmö. Huvudred.: Os¬
car Bjurling. D. 2. Stadens historia 1500
1658 (av) Lennart Tomner. Stadens historia
1658 — 1718 (av) Hans Ersgård. Stadens his¬
toria 1719—1820 (av) Olle Helander. Mal¬
mö, Allhems förlag 1977. 561 s. 195: .

Rådhuset i Ahus. Kring Helge ä, 1976 (tr.
1977), s. 14—31.

—

—

—

Martinson, Sven, Knäred i nyare tid. Historisk
sammanställning. Knäred, Kommunen
1977. 271 s.

—

Mårtensson, Eric, Böste ett Fiskeläge i Vemmenhögs härad. Det Gamla Trelleborg. Års¬
skrift, 1976 (tr. 1977), s. 29 46.
Äv. se¬
parat.

— —

—

, Träne kyrka. Byggnadsarkeologiska iakt¬
tagelser vid renoveringen 1976. Gärds hä¬
reds hembygdsförenings årsbok, 42(1977),

s. 46—52.
Roth, Nils, Halland i litteraturen 1976. Hal¬
land, 60 (1977), s. 138—147.
Rydbeck, Monica, Särslövs kyrkas kormål¬
ningar och den s k Harriemästaren. Lunds
stifts julbok, 69 (1977), s. 38—44.

Sandblad, Henrik, Philipp Johann von Strah¬
lenberg. Halland, 60 (1977), s. 67—73.

Nordberg, Perola, Ljungan: vattenbyggnader
i den näringsgeografiska miljön 1550
1940. Umeå, Skytteanska samf.; Länsmus.
(disir.) 1977. (14), 830 s. Kr. 70:— (Kungl.
Skytteanska samfundets handlingar. 18.)
Diss. Umeå univ.

—

Ohlsson, Barbro, Lund. En bibliografi. 1975.
Lund, Stadsbiblioteket 1977. (1), 32 s. Gra¬

tis.

—

Olofson, Christer, Brattingsborg
markna¬
den som sjönk i Ivösjöns djup. Kring Helge
å, 1976 (tr. 1977), s. 3—13.

Oxhohn, Kirsten, Titel- og forfatterindes: Na¬
tionalmuseets Arbejdsmark 1928 77. Na¬
tionalmuseets Arbejdsmark, 1977, s. 183
198.

—

—

Skånsk hembygdsrörelse. Red. Ake W erden fels. Lund & Kristianstad, Skånes hem¬
bygdsförbund 1977. 255 s. Kr 25: . (Skå¬
nes hembygdsförbunds årsbok. 1977.)

—

Skånsk mat för herrskap och fattigfolk. (Av)
Gösta Arvastson, Nils-Arvid Bringéus,
Kurt Genrup & Göran Norsander. Malmö,
Sydsvenska dagbladet 1977. 1 55 s. Kr 58:50.
(Sydsvenska dagbladets årsbok. 1978.)
Stjernquist, Berta, Chronologische Probleme
der Völkerwanderungszeit in Südschweden.
In: Archäologische Beiträge zur Chronolo¬
gie der Völkerwanderungszeit. Bonn, Ru¬
dolf Habelt Verlag 1977. (Antiquitas. Reihe
3:20.) s. 69—78.

Reutersvärd, Oscar, Vildmannen på Glimmingehus och hans halvbroder i danska riks¬
vapnet. Tomelilla hembygdskrets. Årsbok,
1976—1977, s. 10-18.

, Lundabygden före Lund. Ekonomisk ut¬
— veckling
från tundramiljö till stadssamhälle.

Rosborn, Sven, Malmöhus. Från 1400-talets
kastell till 1900-talets museum. Malmö,
Museet 1977. 107 s. Kr 10: . (En årsbok
Äv.
utg. av Malmö museum. 7, 1977.)
separat.

Neue Funde von Gefässen mit röhrenför¬
migem Henkel. In: Studien zur Sachsenfor¬
schung. Hildesheim, Verlag August Lax
1977. S. 405—414.

—

—

Lund, Lundabygdens sparbank 1977. (1) 44
s.
Särtr. ur årsredogörelse.

—
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, Roman objects from the equipment of a
— Scandinavian
warrior of the second century
A.D. Lund, CWK Gleerup 1977. 76 s. Kr
45:—. (Scripta minora regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis. 1977

—

1978:5.)

Tunander, Ingemar, Skånska bilder. Stock¬
holm, Bonniers 1977. 222, (1) s. Ca kr
120:

Tveiten, Hallvard, Gamla bondegods i Skåne.
Lund, Skånsk kultur 1977. 55 s. Kr 18: .

—

Stolt, Bengt, Oljelampor från äldre medeltid.
Rikligt
Hikuin , 3 (1977), s. 195—210.
material från Skåne.

—.

Strömberg, Märta, Bondesamhällen under
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En nyupptäckt stridsyxgrav
Vid utgrävning av förhistoriska boplats¬
lämningar i Gylle socken norr om Trelle¬
borg, påträffades i oktober 1978 en an¬
läggning, som det fanns anledning att sär¬
skilt uppmärksamma. Inne på boplats¬
området upptäcktes nämligen en grav
från den svensk-norska stridsyxekulturen
med ett för denna stenålderskultur typiskt
gravinventarium.
Trelleborgs kommun är sedan länge
känt som ett fornminnesrikt område, och
gravar av denna typ har tidigare påträf-

*
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A

H
r

1

Fig. 2 Det översta oskadade stenlagret i gravfyllningen framrensat.
Foto Sten Tesch.
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Fig. 1 Stridsyxgravens belägenhet.
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fats såväl i Kyrkoköpinge som inne i själ¬
va Trelleborg. Även andra tidsskeden av
vår förhistoria är rikligt representerade
inom kommunens gränser. Omedelbart
intill den nu påträffade stridsyxegraven
ligger t ex de välkända Gyllehögarna som
även uppmärksammades av Linné under
hans skånska resa 1749.
Stridsyxegraven som mätte 1 ,50x2,20 m
utgjordes av en rektangulär nedgrävning
med rundade hörn. Den var nedgrävd ca
0,70 m i steril mark och fylld med sten.
Graven kan närmast hänföras till den av

Förutom detta oväntade gravfynd har
också en urnegrav samt några sen-neolitiska gravar påträffats. Då utgrävningen
ännu ej är slutförd väntar måhända fler
överraskningar!
B.J.

Fig. 3 Håleggad flintyxa från stridsyxgraven.

Malmer definierade ramformiga typen.
Utmed botten kunde konstateras en något
oregelbunden rektangulär fördjupning
som låg några cm lägre än omgivande
bottenyta. Även om inga träspår kunde
ses i anslutning till denna fördjupning är
det troligt att vi här hade ”resterna” av
en träkista som helt förmultnat. Av ske¬
lettet fanns endast obetydliga rester beva¬
rade. Små fragment av tänder och rörben
antydde att den döde legat i hockerläge
med huvudet mot norr. Även kistans stor¬
lek (1,0x1,50 m) tyder på att hockerläge
varit den troligaste ställningen.
Gravgodset utgjordes av två flintspån,
en liten slipad håleggad yxa samt ett ler¬
kärl. Kärlet som låg strax innanför kis¬
tans östra långsida var helt krossat och
sammanpressat av den ovanliggande stenpackningen. För att om möjligt kunna re¬
konstruera dess utseende bakades det in i
ett gipshölje, varpå det lyftes upp för
frampreparering under lugnare förhållan¬
de. Eftersom så kort tid förflutit från det
att graven undersöktes, har detta ännu
inte kunnat ske. Någon beskrivning av
kärlet kan därför inte göras här.

Stavkyrkan i Löddeköpinge
Arets grävningssäsong ännu inte avslu¬
på det av Tom Ohlsson i ALE
tad
1977:4 presenterade gravfältet i Löddekö¬
pinge har givit viktiga resultat.
Ytterligare 350 gravar har undersökts,
vilka bl a har utökat myntserien med tre
hela mynt. Vidare har gravfältets begräns¬
ningar i öst och väst kunnat fastställas.
Det viktigaste resultatet är dock att en
kyrkobyggnad kunnat beläggas på plat¬
sen. Spåren utgöres av strängar av packad
sten, vilka med hjälp av vissa rekonstruk¬
tioner beskriver planformen av en korförsedd kyrka av 21,5 m längd och med en
långhusbredd av ca 8 m. Stensträngarna
har tolkats som packning i ett dike för
jordgrävda väggstavar i en träkyrka.
Något trä är ej bevarat, men tydliga träfärgningar har konstaterats i anslutning
till stenpackningarna.

—

—

a, ;

c-,,

Kyrkans nordvästra hörn med de bägge
stenkistorna, sett från sydväst.
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Kyrkan tycks någon gång ha utvidgats
åt väster. Detta indikeras av att dikena
för väggstavarna i den västligaste delen
skurit igenom äldre gravar, vilket inte är
fallet i övriga delar. Denna utvidgning
kan möjligen sättas i samband med an¬
läggandet av två stenkistor omedelbart
innanför kyrkans västgavel. Den norra av
dessa två kistor är undersökt och visade
sig innehålla skelettet av en kvinna. Den
södra kistan är ännu ej öppnad, men
redan nu ligger det nära till hands att hän¬
föra dessa båda stenkistor till två speciella
personer nämligen kyrkobyggets initiativ¬
patronus
tagare och beskyddare
och
hans hustru. Gravar av detta slag känner
vi från några skånska stenkyrkor, men
det torde vara första gången de påträffas i
en stavkyrka.
H. C.

—

—

Lokalhistoria
För första gången kommer historiska ins¬
titutionen vid Lunds universitet att erbju¬
da en 10-poängskurs i lokalhistoria. Kur¬
sen skall gå på kvällstid. Den vänder sig
till människor som Önskar fördjupade
kunskaper i regional- och lokalhistoria
med inriktning på Skånelandskapen. Man
skall dels ge deltagarna kunskap om Skå¬
nelandskapens historia från medeltid till
nutid och dels hjälpa dem att stilla ett
spontant intresse för vad som hänt förr i
tiden i hembygden, på arbetsplatsen eller i
den egna sociala miljön.
Anmälan till kursen skall göras senast
den 1 november 1978. Blanketter och
kurskatalog erhålles från Lunds Universi¬
Studerandeexpeditionen,
221 01 Lund, tel 046/12 41 00.

tet,

Fack,

Landsarkivet i Lund har erhållit Mal¬
möhus hushållningssällskaps arkiv fram
till ca 1960. I leveransen ingår inte blott
hushållningssällskapets arkiv utan en
mängd föreningar såsom fjäderfäföre¬
ningar, odlarföreningar etc. Vidare håller
landsarkivet på att ta emot arkiv från In¬
dustri AB Euroc, vilken leverans också
innehåller företagsarkiv som är av stort
intresse när man skall belysa Skånes in¬
dustriella utveckling.
T f landsarkivarie Anna Christina
Meurling har såsom medlem av en inter¬
nationell kommitté för företagsarkiv be¬
vistat ett möte i Gent. Kommittén sysslar
bl a med att på det internationella planet
redogöra för problem inom områden som
rör gallring, lagstiftning, urval och repre¬
sentativitet, forskning i företagsarkiv etc.
Alla uppgifter om företagsarkiv (före¬
komst, arkiveringsbestämmelser, gall¬
ring, lokalfrågor, depositioner) mottages
med tacksamhet. Samtidigt har det nyli¬
gen tillsatts en arbetsgrupp på riksarkivet
som skall göra en undersökning i Sverige
beträffande företagsarkiv, varför alla
uppgifter, som inkommer till landsarki¬
vet, även kommer att vidarebefordras till
riksarkivet.
Vid ovan nämnda möte i Belgien be¬
söktes även ett industriminnesmärke i
Grand-Hornu (nära Mons på gränsen till
Frankrike), som imponerade stort. Det
var en industrianläggning (kol) från bör¬
jan av 1800-talet, som med stöd av repre¬
sentanter för industriell arkeologi restau¬
rerats med privata medel. Restaureringen
gällde inte blott den industriella delen
utan även bostäder, skola etc. Ett besök
rekommenderas för den som har sina
vägar förbi.
A. C. M.
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