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St Petri medeltida kyrkogård

En arkeologisk undersökning i Helsingborg

Av Anders Wihlborg
Riksantikvarieämbete!, Fack, 221 01 Lund 1

on.

Medeltidsarkcologien håller pä att integreras i det
gängse planeringsarbetet betr. våra äldre städer,
och årligen införes stora fyndmängder till muséema.
Här redovisas undersökningen 1978 av en medeltida
kyrkogård samt osteologiens oumbärliga roll vid
tolkningen av ett sådant material.
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Nybyggnationen i de medetida stads¬
kärnorna har under 70-talet i större ut¬
sträckning än tidigare föregåtts av prov¬
undersökningar. Dessa gör det möjligt att
bedönuna hur omfattande arkeologiska ut¬
grävningar som krävs innan byggnads¬
arbetena kan påbörjas. En medvetenhet hos
kommuner och även antikvariskt ansvariga
har vuxit fram om att viktigt historiskt
källmaterial som annars schaktas bort
måste dokumenteras och tagas till vara
helt i linje med vad fornminneslagen anger.
Projektet den medeltida staden och dess
inventeringar bl.a, av städernas urschaktade
områden har varit en väckarklocka.-

Under hösten 1978 undersökte riksantik¬
varieämbetets uppdragsverksamhet i sam¬
arbete med Helsingborgs museum stora
delar av St Petri medeltida kyrkogård.
Grävningsplatsen låg två hundra meter
väster om kärnan, vilken är den sista syn¬
liga resten av Helsingborgs medetida slott.
Anledningen till undersökningen var lands¬
tingets behov av en gymnastiksal i nära
anslutning till vårdskolan oeh sjuksköter-
skehemmet. Fornminneslagen (den 12 juni
1942) skyddar lämningar av den historiska
processen t.ex. kyrkogårdar, kulturlager i
stadskärnor etc., men medger även bort¬
tagande av dylika om exploatören först
bekostaren arkeologisk undersökning.*



Helsingborgs historia
Helsingborg, som ar en av Danmarks
äldsta städer omnämns redan på mitten av
1000-talet av Adam av Bremen. Som
namnet anger fanns redan då en befästning,
men var denna tidiga anläggning låg vet
man inte. Topografiskt präglas staden av
den höga landborgen och den nedanför
vid Öresund belägna landremsan, vilken
var betydligt smalare under medeltiden än
den är i dag. Två erosionsdalar norr och
söder om landborgen var kommunikations¬
leder i öst -väst. Staden saknade naturlig
hamn men har troligen haft en brygga
(fig. 1). Stadens topografi har givit upphov
till teorier om en äldsta stad uppe på land¬
borgen (högstaden), dä endast fiskarbodar
funnits på landremsan vid Öresund. Under
12-1300-talen växer så staden fram på
landremsan i stället (lågstaden), i takt med
att centralmakten kan skydda farvattnen
och ge handeln gynnsamma villkor att ut¬
vecklas. Av ett gåvobrev från 1085 fram¬
går att danske kungen redan då uppbär
tomtskatt i Helsingborg. Staden och slottet
var kungens patronat. En annan maktfaktor
var kyrkan. Det går att påvisa fem kyrkor.
St Clemens uppfördes under 1000-talet.
medan St Petri byggdes under 1 100-talet.
En Sta Maria kyrka i sandsten kan ha
föregått den nuvarande gotiska tegelkyrkan.
Den är nämligen delvis uppbyggd av
äldre sandstensmaterial. Exakt var St Olof
legat finns det inga säkra uppgifter om.
St Mikaels kapell låg i anslutning till
slottet. Dominikanerklostret (St Nicolai)
tillkom vid 1200-talets mitt och var beläget
sydost om kärnan.3

Intill befästningen växer köpstaden fram.
Befästningen som sådan gynnar varu¬
utbyte. Den medeltida stadens torg var
annars den plats, där försäljning av varor
skulle ske till gagn för stadens konsu¬
menter. De hade monopol, endast över¬

skottet fick säljas vidare, ty stadens behov
skulle i första hand täckas.

Källmaterialet om det medeltida Helsing¬
borg är näst intill obefintligt. Under äldsta
medeltid skrevs inte mycket och kungen
gav muntliga order på sina besök. Kyrkans
män och framförallt klostren var bildnings¬
härdar där annaler, nekrologicr och bok¬
avskrifter förvarades i biblioteken. Re¬
formationen (ca. 1536) raserar inte bara
kyrkorna och klostren utan även det skrivna
materialet. Resterna av stadens arkiv för¬
svinner under det skånska kriget med
Danmark 1676—79. Det som återstår är
bl.a. dåliga avskrifter av stadens privilegier
från 1414. De tillkom 1648 på begäran
av Fredrik III.4

Medeltida källor behandlar i stort sett
endast politiska, ekonomiska och admini¬
strativa problem. De tar sällan eller aldrig
upp livet för gemene man. Här är medel-
tidsarkeologin överlägsen eftersom den
undersöker och analyserar vad den medel¬
tida människan lämnat efter sig i kultur¬
lagren. Föremålen och husrestema ger svar
på hur vardagslivet gestaltade sig, hur inan
bodde, levde och försörjde sig.

Äldre utgrävningar

Torsten Mårtensson undersökte pä 30-talet
slottet dvs. kärnan och dess närmaste om¬
givning. Han kunde bl.a. påvisa två före¬
gångare till det nuvarande tegeltornet. Det
äldsta, troligtvis från 1 100-talet, hade rund
form och var byggt av sandsten.5 Andra
större undersökningar i Helsingborg har
huvudsakligen berört kyrkorna St Clemens
och St Petri med tillhörande kyrkogårdar.ö
Resterna av St Petri kyrka ligger öster om
kärnan (fig. 2). På platsen stod tidigare
ett vattentorn uppfört 1885. Byggandet av
det medförde stora markingrepp, vilka
bl.a. fick till följd att kyrkans västra del
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Fig. 1. Helsingborg under 1 1 00-talet efter T. Mårtensson.

grävdes bort. Det konstaterades 1907 och
1910, då man gjorde de första arkeologiska
undersökningarna av kyrkan och dess om¬
givning i samband med att området skulle
förses med planteringar.7

Kyrkan visade sig ha ett långhus 18
meter långt odi 1 1,75 meter brett och an¬
sågs ha haft ett rakslutet nästan kvadratiskt
kor. Det senare korrigerades emellertid
1963 då kyrkan ånyo undersöktes i sam¬
band med att sjuksköterskehemmet bygg¬
des, Rikard Holmberg kunde därvid påvisa
resterna av en absid. Han påträffade också
grundmuren till ett vapenhus.

Kyrkan hade varit uppbyggd av sand-
stenskvadrar. Inga rester av tegel kunde
påvisas i kyrkans ursprungliga murverk.
Golvbeläggningen fanns sporadiskt bevarad
i långhuset och hade bestått av stenplattor
lagda i kalkbruk. Tidsmässigt hör kyrkan
till 1 100-talets mitt.

1963 undersöktes också stora delar av
kyrkogården. 567 skelett framgrävdes öster
och nordost om kyrkan. Kyrkogårdens ut¬
sträckning kunde inte bestämmas på grund
av de stora fortifikationsarbeten som gjorts
under 1600-talet.8

1978 års undersökning

Kyrkogården

880 gravar undersöktes vid årets utgräv¬
ningar. Det var ytan söder och nordväst
om kyrkan som var aktuell för byggnation.
Inte heller här kunde något naturligt slut
registreras på kyrkogårdens utsträckning.
Sentida markingrepp har påtagligt förändrat
topografin och utplånat alla spår av in¬
hägnader eller kyrkogårdsmurar.

Att området varit intensivt utnyttjat
framgick dels av den ofantliga mängd

3
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Fig. 2, Situationsplan över St Petri och dess närmsta omgivning.

sondergravda gravar och sekundära kropps¬
delar, som påträffades i fyllningen, dels
skelettens innbördes placering.

Tätheten varierade mellan 1—3.5 ske-
ic11/ n t — . Denna hdga siffra beror pä att
de placerats i flera skikt ovanpä varandra.
i regel 1—3 skikt, men som mest 8 skikt.
Bevaringsgraden varierade betydligt från
helt försvunna, vilka endast framträdde
som en svag färgnmg mot den gula sterila
sanden, till helt intakta skelett.

Att llertalct varit begravda i träkistor
framgick av mängder av tillvaratagna nitar
och spikar. Träfärgningen kunde endast

sporadiskt skönjas i det undre skiktet, där
sanden gav kontrastverkan (fig. 3). Rek¬
tangulära. trapetsoida oeh tråglbrmiga
kistor kunde konstateras. Sandstenshällar
fanns i en del gravar kring huvudet och
fotterna pa den döde (fig. 4). Andra hade
begravts i regelrätta hällkistor av sand¬
stenshällar. I kistorna kunde även före-
koma olika former av huvudnischer. I en
del stenkistor, som återanvänts hade ske¬
letten bokstavligen staplats ovanpå var¬
andra. Förutom att kristendomen standardi¬
serar gravarnas placering i öst — väst med
huvudet i väster, avskaffar man de hed-
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Fig. 3. Träfärgning efter en kista kan skönjas mot den gula sterila sanden. Från öster.

niska gravgåvoma. Enstaka bältesöljor av
jiirn och bronsringsöljor återfanns emeller¬
tid. vilka kan tyda på att skyndsamma
begravningar i gångkläderna behövt göras
(fig. 5). På en begravd hade en pilgrims-
mussla placerats på bröstet. Kanske ett
minne från ett besök vid aposteln Jacobs
grav i Santiago de Compostella i nord¬
östra Spanien (fig. 6).

Grav 301 , som genom ett under hade
undgått att förstöras vid ledningsgräv-
ningama från vattentornet, skiljer sig på
flera sätt från de andra. Den bestod av en
väl tilltagen hällkista 220x60 cm med
takblock (fig. 7). I kistan låg skelettet efter
en man i 40-50 års åldern. Hans fält¬

längd uppgick till 190 cm, vilket var det
högsta värdet, som uppmättes på hela
undersökningen. Han har sannolikt varit
mellan 184—185 cm lång, då han levde.
Medellängden för män har uppskattats till
173 cm under äldre medeltid. Vid lårbenet
påträffades tio ihopärgade silvermynt,
vilka troligen legat i en läderpung. I fyll¬
ningen vid föttema återfanns också ett
silvermynt. 1 höjd med den dödes knän
stod tre lerkärl. De hade placerats strax
utanför kistan, men täcktes av de över¬
skjutande takhällama. Ytterligare ett kärl
fanns vid den dödes huvud (fig. 8). I
lerkärlen var rester av träkol. Liknande
fynd har tidigare gjorts i Helsingborg.ÿ
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Fig. 4. Mindre sanstenshällar har placerats kring den dödes huvud. Frän öster.

Annars är det biskopsgravama i Lund, som
blivit kända lör sina träkolsfylida trefots¬
grytor. Seden kan emellertid påvisas i stora
delar av Danmark från 1200-talet och
under hela medeltiden. Det är vanlig bruks-
keramik man använt. Vilken funktion har
dessa haft, då ju kristendomen avskaffat
gravgåvoma? Deras plaeering ofta utanför
kistan tyder pä att de ingått i ceremonier
vid själva begravningen.

Troligen bar man på de glödande trä¬
kolen lagt små rökelsekom, vilka spridit
en angenäm doft. Kärlen har så fyllt sin
uppgift och lämnats kvar, då graven fylldes
igen. Seden tycks ha sin upprinnelse i
Frankrike, där mänga av kyrkans folk fick
sin utbildning och där gravskicket är vanligt
under medeltiden JO Mannen från Helsing¬
borg har av allt att döma tillhört det sociala
toppskiktet. Men när levde han? Lerkärlen

6
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reducerande bränt (utan syretillförsel),
vilket oftast ger dem en gråsvart färg.
De förekommer i olika kvaliteer och
former och är oglaserade. Den större något
päronformade krukan med handtag och
rundad botten har ursprungligen varit för¬
sedd med tre fötter (ftg. 9). Skuldran har
dekorerats med åsar vid drejningen. Ett
parallellfynd från PK-tomten i Lund dateras
grovt till 1 200-taletJ' De små flatbott-

och silvermynten ger oss en fingervisning
Keramiken under medeltiden förändrade
sig succesivt bort från den porösa förhisto¬
riska kvalitén mot senmedeltidens genom-
sintrade stengods. Krukmakarna fram¬
ställde tunnare och hårdare produkter
genom att etappvis höja ugnstemperaturen.
Helsingborgskärlen är av så kallat yngre
svartgods, vilket anses ha kommit i allmänt
bruk ca. 1200. Det yngre svartgodse» är

7
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Fig, 6. Den döde har lau en pilgriinsiiiussla med sig i graven, kanske ett minne frän en rosa till
Spanien. Frän öster. Foto L. Wallin.

nåde karlen har ornerats med runtoni-
Idpande linjer. Inom den danska medeltida
keramiken har man kunnat skönja antyd¬
ningar om vissa lokalgrupper, vilka vid
detaljstudium kan öka vara kunskaper om
produktionsförhållanden och produktions¬
platser. Helsingborgskärlen överensstäm¬
mer helt klart med vad som ar karaktäris¬
tiskt för Sjiilland och da speciellt Roskilde.
dar ett stort antal gräbrända smakar! grävts

Iram ur senromanska gravar. Det intres¬
santa med dessa karl är alt manga visar
slaktskap med den keramik, som tillverkats
vid l urum Lillevang i norra Själland. en
av de fa platser i Norden, där en kruk
makarugn påträffats och undersökts. 12
Tidigare ansags det grabrändu godset ute¬
slutande vara en importvara Iran norra
lyskland, som distribuerades genom
Hansun. 1 å

8
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Foto K. Bergman.

Silvermynten är viktiga, eftersom grav¬
läggningen inte kan vara äldre, men väl
samtida med eller senare än präglinsåret
hos det yngsta myntet.

Karakteristiskt för medeltidens feodala
penningpolitik var att de eviga mynten,
vilka varit gångbara under längre tider och
i stora områden utbytts mot lokalmynt,
vilka bara kunde användas en kortare tid
innan de ansågs ogiltiga. Myntherren, som
var kungen, drog sedan in dem och präg¬
lade nya mot avgift. Det var en typ av
omsättningsskatt.14 Även ärkebiskoparna
hade emellertid del i utmyntningen, bl.a.
bestämdes vid 1 100-talets mitt att frånsidan
på mynten skulle ha en bild av ärke¬
biskopen eller en symbol som syftade på
ärkesätet. Det vid fotterna på den döde
i grav 301 påträffade myntet är präglat
i Lund av ärkebiskop Uffe Thrugotsson

(1228—1252). Myntverket i Lund var
under stora delar av medeltiden Danmarks
främsta, både vad gäller antalet utmyntade
och vad gäller kvalitén på mynten. Under
medeltidens senare del överflyglas emeller¬
tid Lund av det framväxande Malmö. 15
De ihopärgade silvermynten, som är under
konservering har inte kunnat identifieras,
dä de är så hårt slitna att nästan alla spår
av prägling försvunnit. Tyvärr kan vi aldrig
fa reda på den begravdes identitet, men
vi kan anta att han levde under första
hälften av 1200-talet och att han möjligen
haft en befattning inom kyrkan.

För att kunna tillvarataga all den in¬
formation som ett så omfattande skelett¬
material innehåller krävs en osteologisk
bearbetning. '6 En dylik ger bl.a. svar på
könsfördelning, dödsålder, kroppslängd
och eventuella sjukliga förändringar hos en

9
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Fig. 8 1 kistan låg en 40-50 års man som troligtvis begravts under vissa ceremonier.
Det tyder de lyra lerkärlen på. Från sydost. Foto K. Bergman.

skall anses meningsfull (se separat artikel).
St Petri kyrkogård användes för begrav¬

ningar under minst fyra sekel, möjligen
längre. Den statistiska informationen skulle
således generellt gälla hela medeltiden,

medeltida population. Arkeologen kan
visserligen göra vissa amatörmässiga re¬
flexioner om t.ex. barnadödlighet, men
materialet förutsätter en fackmässig genom¬
gång om undersökningen av kyrkogården
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St Petri ansågs vara en trolig förklaring
pa dessa avvikelser.'ÿ

vilket inte är lika intressant, som att följa
eventuella förändringar århundrarde för år¬
hundrade. Lars Redin har emellertid i sin
avhandling påvisat att en kronologisk grov¬
sortering av medeltida skelettmaterial är
fullt möjlig. '7 Den dödes armställning
indikerar på ett ungefär när han begravts.
Under det äldsta skedet är armarna place¬
rade utefter kroppens sidor, sedan flyttas
de succesivt allt högre, så att de under
14— 1500-talen ligger korslagda över bröst¬
korgen. Metodens tillförlitlighet kunde
stratigrafiskt iakttagas vid årets undersök¬
ning.

Övriga fynd

En hel del lösfynd tillvaratogs i den bitvis
metertjocka sandfyllningen som gravarna
låg i. Merparten var spik och nitar från
förmultnade träkistor. Ett bultlås, keramik¬
skärvor och sju silvermynt påträffades
också. Keramiken speglar den medeltida
utvecklingen från äldre svartgods till sten¬
gods. Mynten utgörs bl.a. av brakteatrar,
några borgarkrigsmynt, samt ett Lunda-
mynt präglat under Valdemar I.

Norr om kyrkan dokumenterades under
några gravar resterna av en härd eller ugn.
Marken var helt rödbränd i centrum med
sotfärgad sand och träkolsrester runtom¬
kring. 1 fyllningen låg keramik från 1000-
talet. 1 övrigt saknades medeltida boplats-

Det kunde också konstaterats att andelen
äldre gravar var mycket större norr om
kyrkan, en iakttagelse som även Rikard
Holmberg gjorde 1963. Han kunde dess¬
utom påvisa att en del äldre gravar skadats
då sandstenskyrkan uppfördes. En äldre
kyrka eventuellt i trä, belägen norr om
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rester, däremot framrensades ett tjugotal
kokgropar av förhistorisk karaktär. De var
halvmeterdjupa, fyllda med sot och skör¬
bränd sten, men fragmentariska på grund
av att gravgrävama varit tvungna att ut¬
nyttja området maximalt. Enstaka tillvara¬
tagna keramikskärvor med rabbig yta tyder
pä att det är spåren av en bosättning från
bronsåldern. Att så ar fallet visar även ett
tillvarataget flintmaterial. Det bestar
huvudsakligen av avslag och avfall, men
även några grovt tillhuggna skrapor, vilka
knappast fått godkänt under stenåldern. Det
gäller också en parallellhuggen pilspets som
tillverkats av ett uselt råämne och dess¬
utom gjorts ganska asymetrisk. Urnegravar
från bronsåldern har tidigare undersökts
pa Fredriksdal, Ringstorp och i Påtsjö
skog, vilka inte ligger mer än ca. två
kilometer norr om St Petri. Det gäller
även det rika depåfynd som arbetare stötte
pa vid grävningsarbctcn på Tågaborg. Ty¬
värr var de inte speciellt försiktiga med de
skora bronsföremålen, av vilka flera gick
i bitar. Därför går det inte med säkerhet
att avgöra om det var en parallell till den
s.k. Trundholmvagnen man hittat. Två
fragmentariska hästar och några andra små-
föremal tyder emellertid på att sä var fal¬
let.

Utgrävningar ger ny historisk informa¬
tion. men är samtidigt resurskrävande.
Erfarenheten visar emellertid att vill man
nu nya resultat gär skiljelinjen mellan
u ena sidan en passiv övervakning vid ur-
schuktnmgen och ä den andra en aktiv
förundersökning innan byggnationen på¬
börjats.

En osteologisk
delundersökning av
skelettmaterialet

Av Rolf Jonsson

■ Det har varit en spensligt byggd individ,
troligen en man men möjligen en kvinna. -
Sä beskriver Mårten Stenberget »fiskaren»
Iran Barum, ett av de märkligaste och
aldsta skelettfynden från nordisk forntid.
Fyndet gjordes 1939 men långt in pä 60-
lalel har diskussionen varit livlig, inte bara
om kön och ålder på den gravsatte, utan
också om gravens datering.

Sedan Gejvall 1970 med delvis nya
metoder kunnat fastställa, att skelettet från
den skånska graven tillhört en kvinna kan
åtminstone denna del av diskussionen anses
vara avslutad men den visar dock med
önskvärd tydlighet hur besvärlig en bedöm¬
ning av en människas kön och ålder
grundad pä benrester kan vara. Och ändå
har man i fallet Barum till sitt förfogande
ett i det närmaste komplett skelett.

Generellt gäller att benen från en man
år kraftigare, tyngre och långre med mera
utpräglade muskelfästen. Kvinnans skelett
ar mindre och mera gracilt. Men eftersom
dessa skillnader ofta är små och diffusa
maste man vid könsbestämningen gå efter
en rad utvalda karaktärer hos skelettet, där
könsskillnaderna är lättare att urskilja.

Kraniet t.ex. har flera sådana köns-
besuimmande särdrag. Utbuktningen ovan-
lor näsroten är kraftig hos män och de
bada ögonbrynsbägarna är framträdande.
Bakom horselgangen linns ett utskott lian
tinningbenet, processus mastoideus, som
hos män ar langt och kraftigt. Vidare har
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bara göras på unga individer. Man be¬
dömer tandbildcn som ju hos barn för¬
undras mycket ofta och efter ett bestämt
tidsmönster. Barns aider kan därför ofta
bestämmas med en säkerhet på ett eller
ett par är. För ungdomar och vuxna grundar
man äldersbedömningcn på graden av
sammanväxningen mellan benens änd-
partier och mittdelar. Hos vuxna är dessa
sammanväxningår fullbordade och alla
tänder har kommit upp. Åldersbedöm-
ningen blir därför svårare men tändernas
förslitning och sammanväxningen av söm¬
marna i skallen ger dock så mycket in¬
formation att man kan göra en grov sor¬
tering i åldersgrupper.

En människas kroppslangd kan beräknas
med utgångspunkt från längden av de långa
rörbenen, t.ex. överarmsbenen, lårbenen
och skenbenen. Ofta ger benen i ett och
samma skelett olika kroppslängder men
avvikelserna är som regel små. Fördelen
med metoden är att man kan få en
ganska god uppfattning om en individs
kroppslängd även om bara ett enda av de
länga rörbenen kan mätas. Man bör dock
lägga märke till att kroppslängden hos en
människa minskar med åldern. Efter fyllda
30 blir vi drygt en cm kortare under varje
20-arsperiod.

Ålder, kön och kroppslängd är bara en
liten del av den information om en män¬
niska som det är möjligt att få fram ur
skelettresterna. 1 en mera omfattande osteo¬
logisk undersökning ingår en lång rad mät¬
ningar, framför allt av kraniet. Man letar
också efter spår av skador och sjukdomar
i skelettet samt kariesangrepp i tänderna.
En sådan undersökning är dock tidsödande
och har ett rent vetenskapligt syfte medan
det för rapportändamål kan vara tillfyllest
att bestämma kön, ålder och kroppslängd.

Den osteologiska undersökningen av
skelettfynden från St Petri i Helsingborg

män starkt framträdande muskelfästen i
nackregionen.

Bäckenet ger också en del ganska säkra
könskarakturer. Den djupa vinkeln vid
övergången mellan sittbenel och tarmbenet
är hos män smal och U-lörmad, hos kvin¬
nor mera oppet och V-formad. Längs ena
benet av denna vinkel finns hos kvinnor
en grund fåra som helt saknas hos män.
Dessa karaktärer är de säkraste men både
pa kraniet och bäckenet finns ytterligare
ett antal punkter som ger antydningar om
könet.

De stora ledkuloma pa överarmsbenen
och lärbenen är också användbara för be¬
stämning av könet. En diameter på lår¬
benets ledkula om t.ex. 53 mm indikerar
klart att benet tillhört en man. Diametern
40 mm visar lika klart att lårbenet ingått
i en kvinnas skelett. Om den uppmätta
diametern däremot exempelvis är 47 mm
blir könsbestämningen osäker. Diametrar
mellan 46 och 48 mm är nämligen vanliga
både hos män och kvinnor. Måtten på led¬
kulorna visar i själva verket stor spridning.
Man har hos män uppmätt ledkulor som
är 42—43 mm och hos kvinnor upp till
drygt 50 mm. Måttserierna hos de båda
könen överlappar alltså varandra kraftigt
och illustrerar på ett utmärkt sätt vilka
problemen är vid könsbestämning av män¬
niskor grundad på skelettmaterial. Visst
finns det klart manliga och klart kvinnliga
skelett men minst lika ofta är benresterna
av intermediär karaktär. För osteologen
gäller det då att analysera så många köns-
karaktärer som möjligt och till slut göra cn
sammanfattande bedömning. Om skelettet
är komplett är utsikterna för en korrekt
bedömning goda men ju färre rester av
den döde som återstår desto mer osäkert
blir resultatet. Osteologens erfarenhet
spelar här ofta en avgörande roll.

Säkra ålderbestämningar kan egentligen
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är av detta »enklare » slag. Av de 880
individer som kunnat urskiljas i materialet
har 98 hittills undersökts.-0 Endast ett
fåtal av dessa skelett är kompletta. Av
många individer återstår bara delar av
kraniet eller ett fåtal skelettben. Åtskilliga
ben är krossade och många . är dessutom
eroderade. De mätbara benen är därför
mycket fä.

Av de 98 undersökta individerna är 32
barn. Bland de vuxna har 24 män och 16
kvinnor identifierats. De flesta barnen är
under tio år. Ingen av de vuxna var vid
sin död över 60 år. Övriga undersöknings¬
resultat framgår av tabellen.

St Petri, Helsingborg 1978

Antal bestämda individer — vuxna/bam, män/kvinnor.
Man? Kvinna?Kvinna Vuxen, kön

ej bcsiämb.
Barn
-20 år

ToiallMän

.125 10 6 26 0810

Män och kvinnor fördelade pa åldersgrupper.

20 30 år 30-40 är 40-50 är 50 60 år 60 år Tol.

Män
Kvinnor

2 3 4 5 [i

3 24 2

Barn fördelade på åldersgrupper.
3-4 år 5-6 är 9- 10 år 11 15 är 16-20 år Tin.7-8 är— 2 år

8 5 2 3 1 *2 635

:i Eli av barnen kunde ej åldersbeslammas.

Vuxna fördelade efter kroppslängd i cm.
155-160 161 165 166-170 171-175 176-180 181-185 I'm.

2 133 5 2Män
Kvinnor . s 2 73
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Miljöproblem vid Andrarums alunbruk

Av Leif Carserud
Geologiska institutionen, Sölvegatan 13, 223 71 Lund

Utvinningen av alunskiffer är en brännbar
fråga. Den skifferbrytning, som planeras
med Projekt Kambrium, kan få stor be¬
tydelse för Österlen. Det kan därför vara
intressant att som jämförelse studera den
brytning som ägt rum tidigare i Andrarum.

det hittills mest faktaspäckade arbetet ur
vilket många av de senare krönikörerna
hämtat sina flesta uppgifter.

En utmärkt sammanfattning av den
publicerade litteraturen har gjorts av P. G.
Andersson (1974). Samma år publicerade
Anna Svenson ett lovvärt försök att sätta
in alunutvinningan i Andrarum i ett större
ekonomiskt och historiskt sammanhang.Historik

Alunbrukets historia är mycket intressant.
Alunskifferns rikedomar sägs ha uppmärk¬
sammats i en profetisk dröm av Jochum
Beck. Han var en av Danmarks rikaste män
och han inledde en kraftfull uppbyggnad
av alunbruket 1637. Han var tvungen att
sätta sig i skuld och dog helt ruinerad.
Fordringsägare tog över och misskötte
verksamheten. Den företagssamma Chris¬
tina Piper köpte upp hela bruket. Bruket
hade en sådan ekonomisk självständighet
att det kunde göra egna mynt och sedlar.
Mot slutet av 1700-talet var cirka 800
människor sysselsatta eller beroende av
verksamheten vid bruket. Detta innebar att
alunbruket var en av Sveriges största lands-
bygdsindustrier. Aluntillverkningen lades
ner 1912.

Denna historia har mer eller mindre ut¬
förligt berättats av till exempel Lunggren
1863, Nilsson 1904, Althin 1923, Jönsson
1940, Kjellgren 1955, Nihlen 1956 och
Nilsson 1957.

En något annorlunda synpunkt pä ämnei
har framförts av Elof Stoltz 1932. Med
hjälp av kartor, gedigna arkivstudier och
fältarbeten gjorde han -historisk-geografisk
och kulturgeografisk ortsstudie ■ . Det är

Miljöfrågorna

Några av de viktigaste invändningarna mot
det planerade Projekt Kambrium har haft
sin grund i riskerna för påverkan av miljön.
Jag har därför försökt skaffa information
om den miljöpåverkan Andrarums alunbruk
har haft och fortfarande har med bitanken
att det skulle kunna ge möjlighet till jäm¬
förelser. Intet eller föga har dock nämnts
om miljöeffekter i den här citerade litte¬
raturen. Därför har jag gjort fältundersök¬
ningar och tagit prover för kemiska ana¬
lyser.

Frän de befintliga högarna av rödfyr
sker en viss utlakning. Vattnet, som rinner
frän bruksområdet, har 10 gånger högre
halter av till exempel koppar och zink än
opåverkat vatten. Mängden avloppsvatten
är emellertid liten jämförd med Verkaåns
totala flöde. Därför märks ingen miljö¬
påverkan.

Under brukets stora blomstring på 1700-
talet blev Verkaän kraftigt förorenad. Det
berodde på utsläpp av restprodukter från
alunkoknmgen och på att lakad rödfyr
tippades direkt i än.
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Flygfoto från modellflygplan över utgrävningarna i Andrarum våren 1978. Norr mot vänster. Foto: Sven
Stridsberg.

En metod att undersöka detta har varit
att provta svämsediment i Verkaåns dal¬
gång nedströms alunbruket. Dessa av¬
lagringar har blivit kraftigt rödfärgade av
utsläppen och innehåller ovanligt höga
halter av till exempel bly, molybden,
vanadin, uran och thorium (Carserud
1978).

Det är uppenbart att utsläppen av rödfyr
och annat avfall har påverkat Verkaån och
dess dalgång. Utsläppen bör ha försämrat
fisket, både genom att fisken blev förgiftad
och genom att lekområdena blev täckta
av slam. Dessutom bör de fasta fångst¬
redskapen ha fyllts igen av material från
bruket. En studie av skattelängder och

fiskeristatistik skulle kunna ge värdefull
information.

Vid varje snösmältning brukar lägre lig¬
gande delar av ådalar översvämmas.
Marken får därvid ett tillskott av närings-
rikt slam. Dessa sankmarker, mader, hade
tidigare stor betydelse i jordbruket som
betesmark och slåtteräng. Den rödfyr som
Verkaån transporterade från alunbruket är
mindre näringsrik och avkastningen bör
därför ha sjunkit. Åven detta bör kunna
avläsas i skrivelser från den tiden.

Under våren och sommaren 1978 res¬
taurerades pannhuset i Andrarum under
ledning av arkeolog Eva Arvidsson-Hebyr.
Därvid påträffades material från aluntill-
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mer än fem ganger större än den som
brändes sommaren 1978. Luften i Andra-
rum bör därför ha varit kraftigt förorenad.
Teoretiska beräkningar av de kemiska pro¬
cesserna visar att cirka 90000 ton svavel
har släppts ut som föroreningar under de
275 år alunbruket varit i verksamhet.

Utsläppen av svaveldioxid torde ha på¬
verkat växtligheten högst oförmånligt. Det
borde alltså ha funnits många människor,
som hade anledning att klaga på alun¬
bruket. Detta bör kunna återfinnas i skri¬
velser till berörda myndigheter, rättegång¬
protokoll eller liknande.

Det har i flera sammanhang påståtts att
den stickande röken av svaveldioxid skulle
ha verkat bakteriedödande och därför för¬
skonat bruksbefolkningen från pest och
andra smitlosamma sjukdomar. Detta kan
vara fallet, åtminstone indirekt. Svavcl-
dioxidångorna följer nämligen på grund av
sin tyngd marken och torde ha försvårat
livet för möss, råttor och andra smitto-
spridande djur, Det är emellertid troligt
all samma verkan i hög grad kan ha ökat
spädbarnsdödligheten. Detta bör kunna
undersökas med statistik över befolkningen
i området.

Det finns ett stort utrymme för fortsatta
undersökningar, både som geologiskt tält¬
arbete och som historiska källstudier. Flera
mycket intressanta förslag om hur man
utforskar ett jobb har framförts av Sven
Lindqvist (1978).

Andrarums alunbruk är sällsynt väl
dokumenterat, bland annat finns ett mycket
innehållsrikt bruksarkiv. Det finns många
intressanta problem att studera. Som
geolog är jag emellertid inte skolad i
historiska arbetsmetoder och jag har inte
erfarenhet att utföra arkivstudier. Jag hop¬
pas därför att denna artikel kan stimulera
tiagon historiker att forska i dessa problem.

verkningen i laduhuset, runt blypannoma
och svalekaret samt i rödfärgsugnen. Lik¬
nande restprodukter har beskrivits av
Linné, när han var på besök i Andrarum
på sin skånska resa. En kemisk och mi¬
neralogisk analys kan ge en intressant
komplettering av hans iakttagelser.

1 början av 1700-talet gjorde berg¬
mästaren Edmund Gripenhielm en mycket
vacker och detaljerad beskrivning av
Andrarums alunbruk, dess historia, bryt-
ningsmetoder och kemiska processer. För
en kemiskt intressserad forskare finns det
därför förnämliga möjligheter att studera
en tidig kemisk industri och dess processer.

För att uppmärksamma utgrävningen och
sprida information om alunbruket an¬
ordnades en provbränning av alunskiffer
den 22— 30 juli 1978. 1 samband med detta
fick jag möjlighet att göra intressanta mät¬
ningar. Det är viktigt att känna till för-
bränningstemperaturen, bade för att förstå
processen och för att kunna jämföra rödfyr’
med skiffer som behandlats på annat sätt.
Med hjälp av termoelement kunde jag
mäta att temperaturen i det inre av högen
var strax över 700°C. Däremot var den
bara 100-200°C någon cm från ytan.

Genom tillmötesgående från Bengt
Hansson pa hälsovårdsförvaltningen i
Lunds kommun fick jag låna en mätare av
svaveldioxid i luft. Den satte jag upp
cirka 30 m sydost om den brinnande högen
ungefär 3 meter över marken. Det visade
sig att luften där innehöll cirka 120 pg
svaveldioxid per m3 under de dagar brän¬
ningen pågick. Detta kan jämföras med att
SCH-haltcn i luften i Lund numera är 20 -
30 pg/m3. De sämsta värdena för luft i
Lund uppmättes vintern 1967-68 och läg
då på 140 pg/m3.

Under den tid verksamheten var som
livligast i Andrarum bråndes upp till tio
högar samtidigt. Dessa högar var troligen
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Assmåsa — Buus — Hägre

Tre försvunna byar vid Snogeholmssjön

Av Göran Hallberg
Dialekt- och Ortnamnsarkivet, Helgonabacken 14, 223 62 Lund
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Den modema arkeologiens inriktning
på bebyggelsehistoriska sammanhang
har tidigare redovisats i Ale, liksom Ödegårds-
projektets arbete med historiska belägg
för bebyggelseförändringar under hög- och sen¬
medeltid. 1 denna artikel används ortnams-
forskningen som bebyggelsehistorisk metod.
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I Ale nr 2/1971 s. 31 registrerar I Ingers
bland »Nedlagda byar och gårdar i Skåne»
Assmåsa och i Ale nr 1/1972 s. 30 Västra
och Östra Hägre. Byarna låg i Sövde sn,
Färs hd, vid södra delen av Snogeholms¬
sjön. Till gruppen skall läggas likaså för¬
svunna byn Buus, som låg i nämnda om¬
råde.

Buus och Hägre, trots att bebyggelsen för
längesedan successivt försvunnit.

Mitt intresse för de här byarna väcktes,
då jag några år som sommarbostad hyrde
det under godset Assmåsa hörande f.d.
dagsverkstorpet Skäggarp. I jordregistret
(Jr) och i beskrivningen till den äldre
ekonomiska kartan (BEK) anges läget för
byarna Hägre och Buus som ovisst. I jorde-
böckerna stod namnen och hemmantalen
kvar, men man redovisade dessa enheter
under Snogeholms ägor utan lägesangivel-

I ortnamnssamlingarna på dialekt- och
ortnamnsarkivet i Lund (DAL) är by-
namnen styrkta genom en rad skriftbelägg
från medeltiden och senare. Som framgår
av uppteckningar i DAL och egna inter¬
vjuer med lokalbefolkningen lever namnen
kvar i muntlig tradition - också namnen

ser.
1 en uppteckning i DAL från 1928 sägs

att Östra Hägre troligen låg strax sydost
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lång vokal och g. Det uttalet är inte ge¬
nuint utan ett s.k. läsuttal, Annat är inte
heller att vänta, eftersom hyn sedan länge
är helt försvunnen.

Både byns och öns namn syftar på ti¬
digare förekomst av häger. Formellt bör
bynamnet innehålla den kollektiva fågel*
beteckningen hägre ’häger’ — jfr fyle av
fygle om fjäderfä o.d. Önamnet Häger¬
holmen bärs i Skåne också av holmar i
bl.a. Västra Ringsjön och Tunbyholms-
sjön. Man kan i dag inte säkert avgöra,
om bynamnet Hägre i det aktuella fallet
är primärt eller sekundärt i förhållande
till önamnet.

Sydost om Gröna led låg byn knappast.
Där fanns in på 1900-talet den s.k. Kulla-
smedjans föregångare. Så t,ex. på den
skånska rekognoseringskartan (RK) 1812-
20 och på den ekonomiska kartan 1917.
Av topografiska skäl är också Fölahagen
en olämplig terräng att söka en stor f.d.
bondby i.

Misstänkt område var från början partiet
mellan Snogeholmssjön i norr, Assmåsa
f.d. by i öster, Ellestads by i söder och
Buus by någonstans i väster. Med Föla¬
hagen och Kullasmedjans ägor bortföll en
stor bit. Samma gällde den gamla Skägg-
arpsvången, eftersom Skäggarp självt i
äldre tid var en fristående enhet. Likaså
kunde jag skära bort surskogspartiema
söder om och längs vägen Snogeholm—
Assmåsa från väster fram till det lågt lig¬
gande s.k. Kvesänkatorpet vid byvägen
söderut mot Ellestad.

Kvar blev i stort sett Bobbevången under
Assmåsa gods, belägen väster om gårds-
husen mellan sjön i norr och vägen i söder.
Nästa moment blev att genom namnbeläg¬
gen i DAL och paltebokens gränsbeskriv¬
ning för byn Assmåsa från o. 1514 av¬
gränsa Assmåsa från det förmodade Hägres
bymark. Dessutom borde Buus’ läge i

om Gröna led. Om Västra Hägre saknas
uppgift. Gröna led var en landsvägsgrind
vid vägskälet ca 1 km söder om Snoge¬
holm, där vägen Snogeholm- Assmåsa förr
mötte vägen frän Bedinge i söder strax
öster om nuvarande trevägskorsning. Det
var alltså sträckan Snogeholm- Assmåsa
som pä den tiden var ■huvudled".

Mina egna sagesman pekade däremot
bortåt Fölahagen, d.v.s. numera den bok¬
skog som enligt uppgift på 1800-talet plan¬
terades mellan sjön och vägen mot Ass¬
måsa. Skiftesaktema betecknar det kupe¬
rade området som hårdvallsbete med lägre
belägna kärr.

Allmänt känd, men tyvärr inte tillfreds¬
ställande undersökt, är ön Hägerholmen i
Snogeholmssjön strax intill slottet Snoge¬
holm. Slottets namn är f.n. äldst betygat
1506 i Lunds ärkestifts urkundsbok (LÄU)
6, s. 222, skrivet Snogholm. Gården
Snogeholm existerade alltså redan o. 1500,
men »slottet» var som bekant relativt obe¬
tydligt långt fram i tiden. Sannolikt bars
namnet Snogeholm av den f.d. ö, som den
nuv. slottsbyggnaden ligger på. Det finns
knappast skäl att förknippa Snogeholm med
ön Hägerholmen. Traditionen kan vara väl
grundad ändå.

Jfr Skånes kalender 2, s. 312 (1878):
»Snogeholm skall i äldre tider ha legat
på en holme i Snogeholmssjön, kallad
Hägerholmen, der ännu grunden efter en
större byggnad är att se . . .». Detta har
Skånes kalender - som vanligt - nästan
ord för ord lånat från Ljunggren, Herre¬
gårdar, art. Söfdeborg (1852-63).

Önamnet Hägerholmen måste däremot
tveklöst förknippas med bynamnet Hägre.
Därmed sägs också något om det inbördes
läget. Öns namn uttalas haj re-, häj're-
hålmen. Ordet hägre ’häger’ uttalas häf re,
best. form -n, plur. häf ra, best. form -na.
Bynamnet uttalas däremot hä gre med
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vaster klargöras. Ellestadsbyns nordgräns
framgår redan av relativt lättillgängliga
yngre kartor.

Minst problem erbjöd Assmåsa. Namnet
skrevs Asmese torp 30/3 1501 LÄU 6:17,
Assmusse o. 1514 palteboken (Pb) s 419,
Asbmvsse 1522 uppbördsjordeboken (Ujb)
s 506, Assmosse 1651 decimantjordebokens
(Decjb) sammandrag. (Här återges endast
ett urval av beläggen i DAL.) Byn om¬
fattade 1651 fem helgårdar. Skrivningarna
Ass-/As- växlade, tills nuvarande form Av.v-
måsa fastslogs genom dåv. lantmäteri-
styrelsens beslut 12 nov. 1971. Jordcboken
1662 upptog fem halva insockne frälse¬
hemman. Dessa hörde under en period
av medeltiden till Sövde kyrkas gods. Byn
avhystes och anlades till ladugård 1776.
Därmed försvann den gamla byn, vars
planlösning framgår av en skifleskarta från
1688 (akt nr 1 från Sövde sn, Färs hd, i
lantmäterienhetens arkiv, länsstyrelsen i
Malmö).

Namnets efterled är ordet mosse. För¬
leden är snarast trädbeteckningen ask, an¬
vänd kollektivt om askbeståndet vid den
mosse, som urspr. burit namnet. Belägget
ur Ujb 1522 ovan liksom namnet på gräns¬
märket Eschemoeseholt o. 1514 Pb s. 424,
d.v.s. Askemossehult, mellan Assmåsa och
det i öster angränsande Tagmåsa, visar att
det rört sig om ask. Jfr också t.ex. Äskes-
mossen 1816 i en lantmäteriakt, Häglinge
sn, V. Göinge hd.

Av kartan 1688 framgår den ungefärliga
omfattningen av den försvunna byns ägor.
Gränserna för Assmåsa beskrivs dessutom
o. 1514 Pb s. 420 enligt följande:

Marcheschiell til forme Asrnusse gaar
först aff Essbiömevad och saa i Lille-
mosseuad, och i Hiortevud, jtem sönder
leed och neder j Vlffuekicr. deraff och ned
i Faarebech, och saa i Steenliden, och saa
midt i Holmene, saa i Boelekjcr, och neder

i Bregnenellen, och ud j söen. Dett ehr
ret marcheschiell til forme Assmusse.

Flera punkter kan identifieras med hjälp
av kartan 1688 och namnbelägg i DAL.
Gränsbeskrivningen börjar i norr. Ess-
biörnevad avser det gamla vadslällel mellan
Kristinelund och Vasahuset, se den nya
ekonomiska kartan (FIS) blad 2D 2e. Där
nu landsvägen korsar vattendraget var förr
sjöbotten, men sedermera sankmark och
vadställc på vägen Sjöbo-Ystad. Sönder
leed är detsamma som det nuvarande
Syntelejet. Här är inte plats alt gå in på
det namnet. Någonstans mellan Essbiörne-
i ad i norr och Syntelejet i söder låg de
två nämnda mossvaden, l.illemossu- och
Hjortavad, där vägar österut från byn gått
genom vattendrag i sagda mossar.

Essbiömevad motsvaras i dag av ängs¬
marken Isbrunnarna. Det namnet är upp¬
tecknat 1924 och 1971. Troligen har dessa
namn ett samband, som förvanskats genom
s.k. urspåring.

Ulvakärr låg mellan Syntelejet (dess

gamla plats) och Faarebech. som är namn
pä en övre del av den nu delvis rörlagda
backen, som kommer från området sydost
om Grötamossen öster om torpet Grödas
och sedan via Assmåsa byplats utfaller i
Snogcholmssjön. Jfr kartan 1688: Fåra-
dam(m)en. Ulvakärr bör alltså sökas
någonstans mellan dessa angivelser, an¬
tingen omedelbart norr eller söder om det
nu försvunna Fogstorp
nedan
där landsvägen Sjöbo-Ystad passerar
Fogdahällan.

Nästa helt säkert kända punkt är Boele-
kjer, på kartan 1688 skrivet Rååle Kiäär,
d.v.s. Bålakärr, antagligen ett kärr med
stockar, troligen av ekstubbar. Sådana har
man ju funnit i andra närbelägna mossar.
Bålakärr ligger i Bobbcvången, där ES
blad 2D Id har siffran 3:4.

varom mera
eller den s.k. Assmåsabacken,
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Fig. 1. Kopia av lantmäterikarta 1688 — i>e texten.

Utan att ha hunnit undersöka saken
närmare menar jag, att Steenliden är ett
sydligt parti av den höga ås, som är den
egentliga namnbäraren Grödås. Jfr namnet
Stenshult om gården i åsens sydvästliga
del. (Det namnet är belagt först i en hus-
förhörslängd (Hfl) 1812.) Och uttrycket
midt i Holmene bör avse krönen av en serie
höjder på åsen och mellan denna och Båla-
kärr. Ordet holm(e) har i ortnamn ofta
innebörden ’upphöjning över omgivande
terräng’. Det behöver inte vara fråga om
en kringfluten lokal. Troligen är en av
holmarna den markerade höjden med
märgelgrav mellan Skäggarp och Nyhem.

Till sist följer Bregnenellen, innan grän¬
sen når sjön. Detta bör vara ett Bräkne-
nällen, ett namn sammansatt av två växt-

beteckningar? Efterleden -nällen är känd
från annat håll i Skåne. Men var låg
platsen? Det bör ha varit fråga om en av
uddarna eller en av vikama strax norr om
Bålakärr. Längre västerut kan man inte
gå, för där låg Hägre bys marker, varom
mera nedan.

Uttrycket ud j søen avser Snogeholms-
sjön, som förr kallades Pålstorpssjön.

Inte heller byn Buus är problematisk,
även om läget är okänt enligt BEK och
Jr. Namnet uttalades hus (1928), och det
skrivs: Bweste torp oc Bwesæ or(e) 16/12
1506 Färs häradsting LÄU 6, s. 222,
Bahuss (3 ggr), Buhusse o. 1514 Pb
s. 425 f. (då omfattade byn tre gårdar),
Bahwsse 1522 Ujb s. 504, Buhuus 1634
länsräkenskaper (LR) Landskrona län,
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tíuus 1690 Jb och sedan växlande Bus och
Buus. Namnet Buus finns även i Långaröds
sn. Gärds hd. Det innehåller snarast ordet
bod, syftande på en eller flera enkla bygg¬
nader för djur e.d. Efterleden är en form
av ordet hus, som i äldre ortnamn ofta
avser enkla bostadshus, gatehus och back¬
stugor, hörande till större enheter som
gods, gårdar o.l. Se om skånska namn
på -hus(a) Skånes ortnamn (SkO) A 11,
Bebyggelsenamnen i Ljunits härad, s. 38 f.,
där namnet Kadesjö behandlas.

Kartan 1688 visar byns exakta läge, lik¬
som en skifteskarta 1777 (Sövde sn, akt
nr 5). Byn låg på höjden omedelbart väster
om vägen söderut mellan Snogeholm och
Gröna led (varom se ovan). Byn hade
invånare ännu mot 1700-talets slut, men
i Hfl 1812 meddelas: »Denne By säges
wara nedrefwen». Dock redovisas två
personer som bosatta där, sannolikt med
familjer, nämligen ryktaren Karl Knutsson,
född 1784, och Petter Qwamfeldt, född
1768. Jfr att RK 1812-20 har ett hus¬
tecken på platsen.

Mellan byn Assmåsa i öster och byn
Buus i väster låg den större byn Hägre,

som är upphovet till detta intresse för
Bobbevängens bebyggelsehistoria.

Kvar blev i stort sett endast Bobbe-
vången. Men först beläggen för byn Hägre:
Heirre 1602, Heiere 1611 mantalslängd
(Mtl) Landskrona län, Heire 1611 LR
Malmöhus län. Heijere 1616, Heire 1630,
Heijre 1640 Mtl Landskrona län, Heire
1651 Decjb sammandrag (då omfattade byn
tio hela och fyra halva hemman - be¬
tydligt mer an både Assmåsa och Buus).

Redan på 1600-talet har byn delats i tvä
hälfter: Vestre/Østre Heijre 1624 präst-
relationerna (PR) s. 51, WdstralØstra Hejre hjälp. På kartans baksida står: »Geometrisk
1765 Gillberg s. 81, Vestra Hejre (6/8 Carta öfver Ellesta Östra westra Hegre i
mtl), Östra Hejre med Enegården (3/4 Söfede=Socken under Söfde borgh belägne
mtl; mer om Enegården nedan) 1788 afsatt A0 I6BB In Junius».

Ljunggren, Herregårdar, art. Söfdeborg,
WestralÖstra Hägre 1812 Hfl, 1840 Bru-
zelius s. 264, VIÖ Hägre 1878 Skånes
kalender 2, s. 314 (nr 1-6 resp. nr 1-3),
Hägre Västra/Östra 1915 BEK (läge
okänt). Jordeboken under svensk tid har:
Heijre 1662 (fem hela och fyra halva
hemman), Wästra/Östra Heyre 1690;
Wästra/Östra Heire 1754, Wästra/Östra
Hägre 1784, Westra/Östra Hägre 1825,
1881. 1 Jb 1881 anges mantal, men då
fanns ej bebyggelse kvar: V Hägre nr 1 1/4
mtl, nr 2-3 1/16 mtl, nr 4-6 1/8 mtl,
Ö. Hägre nr 1-3 1/4 mtl, samtliga till
naturen utsockne frälse.

Med byns namn skall sammanställas
Hägretorp, upptecknat som hugretårp
(1928). Namnet skrivs Heyretorp 1813,
Hejretorp 1849—54 Hfl, vilket troligen är
identiskt med jordebokens Hägstorp 1825,
en utsockne frälse jordlägenhet. Genom
att i husförhörslängder och jordeböcker
jämföra invånarnas namn kom jag fram till
följande.

Ännu 1784 hade Assmåsa, Buus och
V. Hägre fem åbor vardera, medan Ö.
Hägre hade tre åbor. 1812 var Ö. Hägre
öde, Buus by var riven, liksom byn Ass-
måsa. V. Hägre hade då två åbor. Och des¬
sa två återfinner man sedan under namnet
Hägretorp. Hägretorp är alltså den sista
resten av V. Hägre. Denna sista rest för¬
svann sannolikt någon gång under 1800-
talets början.

Sammanfattning: Mellan 1784 och 1812
läggs Ö. Hägre öde och V. Hägre reduceras
till Hägretorp med två åbor. Hägrebyama
bör ha legat på Bobbevången och möjligen
uppåt gärden Ny hem söder därom.

1 detta läge är kartan från 1688 till stor
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Fig. 2. Utsnitt av den skånska rekognosceringskanan 1812-20, blad IX:Ö207. Originalet i Krigsarkivet.

citerades en uppgift 1788: -Östra Hejre
med Enegården ». Här är nu Enegården
på kartan 1688 med en egen vång och
åkermark nordväst om Skäggarp och dess
vång. Enegården låg ungefär där gården
Nyhem nu ligger. Söder om Enegården
fanns bl.a. de inhägnade betesmarkerna
Havrahejdan och Gångahejda, 1688 skriv¬
na hafraheean och gungaheea. Ordet hejda
är vanligt i skånska namn. Det syftar på
inhägnader och är besläktat med substan¬
tivet hage och verbet hejda. Som gård¬
namn har Gångahejda använts om det nuv.
Nyhems föregångare, men observeras bör,
att gården på platsen äldst hette Enegården,
och att den låg norr om hejdan. Hejdans
namn ingår i namnen Gängahejde backe,
Gängahejde kärr i en lantmäteriakt 1848.

På kartan finns tre gårdar markerade
just på krönet av Bobbevången, och
ägorna intill husen heter Hägretåfter. Tofter
kallades i äldre tid de enskilt brukade
åkrarna närmast byns hus. Här bör alltså
kärnbyn Hägre ha legat. Men är de tre
gårdarna 1688 Västra eller Östra Hägre?
Detta måste vara den större bydelen, näm¬
ligen Västra Hägre. Väster om byplatsen
ligger det ovan nämnda området Fölahagen
med kärr och hårdvallsbeten och sedan
vidtar Buus bys gamla vångar. 1 sydost
ligger Kveksänket med Kvesänkatorpet och
Ellestads bys marker. I öster ligger
Assmåsa bys Västrevång på andra sidan
Bålakärr.

Men vart tog Östra Hägre vägen? Jo,
här kommer Enegården in i bilden. Ovan
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Jfr uppteckning på 1900-talet: gångahäfe-
backen. Hejdan låg alltså på krönet av
höjden mellan Nyhem och Ellestad.

Det återstår att kontrollera, om Ene-
gårdens åbor är desamma som Östra
Hagres, när byn läggs öde. Men fr.a. borde
en arkeologisk undersökning av marken i
1688 års Hägre tofter kunna kasta ljus
över byns exakta läge, omfattning och
ålder - för att inte tala om den fantasi¬
eggande Hägerholmen, där man menar, att
en borg e.d. har legat, t.v. dock utan att
någon har satt spaden i jorden för en seriös
undersökning.

Tillsammans med min vän docent Guno
Haskå, som behärskar den kemisktekniska
proceduren, företog jag en serie fosfat¬
analytiska prov i Bobbevången. Det var
genom kontakten med ödegårdshistorikema
i Lund och deras kolleger, bl.a. arkeologer,
som jag fick information om den lätthanter¬
liga s.k. hurtigmetoden. Väl medveten om
det amatörmässiga i mitt beteende beslöt
jag att pröva metoden på fallet Hägre för
att ytterligare ringa in den försvunna be¬
byggelsen.

Vi avser att mera laboratoriemässigt
undersöka proverna, som nu förvaras i ett
antal numrerade provrör, motsvarande de
provhål vi grävde i vången. I provhålen
fann vi, under plogdjup nere på alven,
flera områden med äldre tegelrester och
kol efter bränt trä.

Förekomsten av en väl konstgödslad
fruktträdgård i vången under några decen¬
nier i sen tid påverkar inte fosfatanalysens
resultat. Jag hänvisar till O. Arrhenius,
Fosfathalten i skånska jordar. (Sveriges
Geologiska Undersökning. Ser. C. N:o
383.) Sthlm 1934. Fosfatanalysen skedde
på prover ur en serie noga utmätta prov¬

hål. Värdena lades in på ett rutmönstrat
papper. På så vis fick vi en primitiv fosfat-
värdeskarta. Den visar
vad vi vet från andra källor — att det har
legat en bebyggelse med under århundraden
naturgödslade tofter på krönet av Bobbe¬
vången. Och den byn är vårt efterspanade
Hägre.

Till sist något om Footstorp på kartan
1688. Det låg då strax intill byn Assmåsa.
Utan tvekan är detta detsamma som senare
tiders Fogstorp, som fram till sekelskiftet
låg uppe på och öster om Assmåsabacken
en bit från vägen Sjöbo — Ystad (se RK).
Huset har alltså flyttats, troligen i samband
med att byn Assmåsa avhystes 1776.
Namnet Fogstorp, buret av en gård om
1/16 mantal insockne frälse, uttalas fostårp
(1928), och det skrivs: Frugstrop (!) 1662
Jb, Footstorp 1688 ovannämnda karta,
Fodstorp 1690. 1712, Fogstorp 1754 Jb,
Fogstorp 1765 Gillbcrg s. 81, Fogstorp
1784 Jb, Fostorp 1788 Ljunggren, Herre-
gårdar, art. Söfdeborg, Fotstorp 1812 Hfl,
Fogstorp 1812-20 RK, 1825 Jb, 1840
Bruzelius s. 264, Fodstorp 1849 — 54 Hfl,
Fogstorp 1881 Jb, 1915 BEK, Jr, ES.
Ett hus kallas i Hfl 1812 dessutom Lilla-
Fotstorp. Det sägs i Jb 1825 vara en
insockne frälse jordlägenhet, Ulla Fogs¬
torp, under själva Fogstorp.

Förleden ser ut att vara ett Fots-, som
i skriften spårat ur till Fogs-, väl på grund
av att i uttalet det första t har fallit i kon¬
sonantgruppen -1st-, Fotstorp blev i uttalet
Fostorp, som också framgår av 1788 års
skrivning ovan. Förleden är väl genitiv
av tillnamnet Fol, som är väl känt på
gammal dansk och svensk botten, men
hittills inte belagt i Skåne.

oberoende av
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Bronsctldershus i St. Köpinge fanns kulturlager bevarade under plog¬
lagret. Det var fallet endast bitvis, och då
tunna och med ringa fynd, varför vi där¬
efter med grävmaskin drog sammanlagt
900 m knappt 2 m breda sökschakt ner till
steril markyta för att försöka finna be¬
byggelsespår; stolphål, härdar och dylikt.
På så sätt kom vi fram till att här fanns
resterna av åtminstone 10 huslämningar,
vilka kommer att friläggas efter hand.

Hittills har vi undersökt 3 långhus, 13—
14 m långa och 7 m breda, väst— östligt
orienterade och med en dragning åt
V NV— OSO. Denna husorientering var den
vanliga under förhistorisk tid. Detta för
att bäst kunna utnyttja solvärmen, vilken
var mest intensiv tidigt på eftermiddagen.
Den påträffade keramiken samt husens
planform daterar boplatsen till bronsålder.

Husen är mycket intressanta, då de är
bland de första långhus från bronsåldern,
som påträffats i Skåne. Till för ett tiotal
år sedan var situationen densamma i Dan¬
mark, men genom stora avbaningar har
där nu påträffats så pass många långhus,
att man nu har ett ganska bra grepp om
bronsåldershusens utseende. Till skillnad
från de så väl kända långhusen från järn¬
åldern, var klineväggarnas stolpar i brons-
åldershusen av så klent virke, att de ej gav

Sedan maj månad pågår undersökning av
bronsåldersboplats i St. Köpinge sn öster
om Ystad. Undersökningen utföres av
Riksantikvarieämbetet UV-Syd på uppdrag
av Ystad kn, som skall exploatera ett par
åkerstyeken (18000 resp. 3500 m-) för
fri villabebyggelse i södra delen av
Köpingebro samhälle.

Undersökningsområdet ligger på en svag
väst— östlig orienterad höjdsträckning
(ca 9 m ö h) i ett flackt böljande sandjords¬
landskap ca 2 km från havet och 700 m
väster om Nybroån. På den Skånska Re-
cognoseringskartan från början av 1800-
talet kan man se hur området ligger likt
en ö omgiven av lägre (numera utdikaoe)
vätor, i utkanterna av St. Herrestad och
Öja mosse sydväst därom.

Vid den fosfatkartering efter förhisto¬
riska boplatser, vilken utfördes under åren
1973-75 i St. Köpinge sn (15000 prover
omfattande ca 13 km2) framkom ett flertal
områden med förhöjda fosfatgrader, bl.a.
detta, varför vi när exploateringen blev
aktuell ganska säkert kunde peka på att det
här fanns rester av en förhistorisk boplats.
En provundersökning kom till stånd. Först
grävdes provrutor för att se huruvida det

27



o oIo
OC o o o

o
OL/ r\ QU O oo o o o

C?)O o

<§
«•

U»
V--' o@ J k

/1

V?>* U

ISi(# ÍC\i# I \W[C"''. V.

(#}
O

'S/ fto o o r~\ o o
Q O o'"'lV;

O

2 Ma 0m(•)lAKBÁRANDE ,NRE STOLPHÅL

Fig. 1. Hus 1 - tolkad och schematiserad planritning.

('"'j) TAKBARANOE YTTRE STOLPHÅL HARD L ERG ROF



í mm

«-*- — I —:$3pPÿ

•*«?**.ÿ

“.AST -c ps»- zs- '

. «r ■'
1 p

raf*.

' -**«rÄa
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bärighet åt taket, varför man omedelbart
utanför väggarna satte en rad av kraftiga
stolpar, som tillsammans med de inre tak¬
bärande stolpparen skulle uppbära tak¬
tyngden. Vid undersökningar av brons-
älderslånghus träffar man vanligen bara på
de grövre takbärande stolparnas stolphål,
men väggarnas läge skall vara ungefär i
linje med de indragna stolparna vid respek¬
tive lågsidas dörröppning.

Fynden utgöres hittills endast av kera¬
mikskärvor, huvudsakligen rabbig bruks-
keramik, samt flintavslag, malstenar och
brända ben (obrända ben bevaras ej i
sanden). Genom att senare vattenfinsålla
den sotbemängda sanden från härdarna
hoppas vi även att kunna finna sädeskorn,
frön och dylikt för att något kunna belysa
näringsfång och natur.

Genom C'4-datering av kol från härdar
och stolphål hoppas vi att kunna få en viss

uppfattning om huruvida bebyggelsen har
varit relativt samtidig d.v.s. en mindre
landsby eller endast utgjorts av ett eller
par hus i taget under en längre tidsrymd.
Hela boplatsen kommer dock ej att under¬
sökas genom att den åt väster sträcker sig
in pa mark som ej skall exploateras.

Att vi finner bronsåldershus i St. Kö¬
pinge sn är i och för sig inte förvånans¬
värt. Här har tidigare dokumenterats en
omfattande bronsåldersbygd i form av
gravar, ca 50 kända högar och 6 urnegrav-
fält. 500-1000 m åt väster på samma
höjdsträckning ligger ett delvis undersökt
urnegravfält, som sannolikt utgör den
undersökta boplatsens begravningsplats.

Undersökningen beräknas pågå fram till
midsommar för att återupptagas några
veckor i slutet av juli och början av
augusti. Till hösten planeras en utställning
i Köpingebro bibliotek.

Sten Tesch
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Projekt Fosie IV

Undersökningen är föranledd av markarbe¬
ten i samband med att Malmö kommun
ska ge plats för industribyggnation. Om¬
rådet består av 640.000 m2 (ca 120 tunn¬
land) högvärdig åkermark belägen i
Lockarps och Oxie socknar. Tomterna
kommer att iordningställas under 1979-80.
Samtidigt med matjordsavbaningen och
innan själva byggnationen påbörjas ska i
enlighet med fomminneslagen antikvarisk
myndighet, i detta fallet Malmö museum,
ges tillfälle att undersöka de vid schakt-
ningama framkomna fomlämningama.

Tidspressen på grävningen är mycket
stor och arbetsstyrkan uppgår under som¬
maren till ett 20-tal arkeologer. För att
täcka personalbehovet har danska arkeo¬
loger i samråd med Nationalmuseum in¬
kallats. Ett samarbete som bör bli givande
för alla parter.

Det ca 2000x300 meter stora området
är ett representativt utsnitt av landskapet
i malmöregionen. Området innefattar höjd¬
sträckningar såväl som sankare partier där
även torvmark förekommer. Genom om¬
rådets östra del flyter en bäck som har för¬
bindelse med Sege å och via denna har
troligen under äldre tid möjlighet funnits
att ta sig till kusten.

Jordarterna varierar från moränlera till
ren sand och grusigare partier. Marken är
till dags dato helt uppodlad. Området har
åtminstone från medeltid och fram till
skiftena under 17-1800-tal varit utmark,
gränsande till socknarna Fosie, Lockarp
och Oxie.

Ovan mark synliga fasta fomlämningar
är endast två till antalet. I västra delen
ligger en bronsåldershög, »Grötehög -> , och
i östra delen strax utanför projekterad
mark en medeltida borganläggning, Skog-
holms borg, belagd från 1400-talet men
troligtvis äldre.

Arkeologiska undersökningar har tidigare
företagits väster och norr om det berörda
området. Strax non om »Grötehög» ut¬
grävdes 1976 delar av ett vikingatida grav¬
fält och ett stort brandgravfält från yngre
bronsålder. Med stor sannolikhet kommer
ytterligare partier av detta gravfält att fram¬
komma, vilket bör ge en möjlighet att be¬
gränsa detta åt söder och väster. Ytterligare
några hundra meter norr om »Grötehög»
utgrävdes dessutom 1977 en utplöjd brons¬
åldershög, vilken före schaktning inte före¬
tedde några som helst synliga spår ovan
mark.

1 östra delen, i anslutning till Skogholms
borg, har tidigare i samband med grustäkt
påträffats en välbevarad stridsyxegrav, den
så kallade »Fredriksbergsgraven».

Före schaktarbetena utfördes av Malmö
museum en ytrekognosering av den upp¬
plöjda marken och områden med koncentra¬
tioner av bearbetad flinta karterades. I
samband härmed togs också kontakt med
lokalbefolkningen samt med en amatör¬
arkeolog som ägde en stor lösfyndssamling
från trakten. Grävningen föregicks också
av en genomgång av äldre kartmaterial
samt studier av befintliga flygfotografier.
Resultaten av dessa förberedelser är ännu
svåra att utvärdera.

Parallellt med utgrävningen kommer
Kvartärgeologiska institutionen i Lund att
utföra seminarieuppgifter i anslutning till
projektet. Möjligheten finnes här att re¬
konstruera vegetationsutvecklingen, vatten¬
flöden m.m. under äldre tid och koppla
detta till de arkeologiska resultaten.

Första etappen av markarbetena har be¬
stått av en vägschaktning som sträcker sig
genom hela området, samt en större indu¬
stritomt. Ca en femtedel av den totala ytan
har på detta sätt berörts. Vid schaktningen
har drygt 150 under mark dolda fomläm¬
ningar framkommit, varav ännu endast ett
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mindre anta) har grävts. Vid en preliminär
genomgång av det totala antalet frilagda
anläggningar i denna etapp, har konstru-
terats, att en stor andel består av isolerade
härdar, smärre kulturlagerrester, gropar etc.

Även några större kulturlager finnes
dock. Vid provschaktningar i tre av dessa
har kunnat konstateras stolphål, stenpack-
ningar och även större sten. Detta kan för¬
hoppningsvis tyda på att mera påtagliga
huskonstruktioner framkommer vid ytter¬
ligare utgrävning.

I ett av kulturlagren har en närmare
undersökning påbörjats. Här har fram¬
kommit en 20x8 meter stor stenpackning
med öst-västlig orientering. En härd och
ett antal stolphål har hittills påträffats i
och invid stenpackningen. Mycket talar för
att detta är rester efter ett långhus. En
datering till senneolitikum kan ges, grundat
på ett påträffat skifferhänge och ett dolk-
skaft.

Projekt Fosie IV är fortfarande i ett in¬
ledningsskede, men med utgångspunkt från
det nu tillgängliga materialet kan man kon¬
statera att området är rikt på fomlämningar,
framförallt på lämningar från yngre sten¬
ålder och bronsålder. Vid en ytavschakt-
ning av detta format kan man dock för¬
vänta sig spår av mänsklig aktivitet från
de flesta perioder av vår förhistoria.

Nils Björhem och Ulf Säfvestad

Energi och miljö

I maj 1978 fattade riksdagen beslut om rikt¬
linjerna för arbete med energibesparing i
befintlig bebyggelse. Avsikten är att åstad¬
komma en sänkning av nettoenergiförbruk¬
ningen i det nuvarande byggnadsbeståndet
med en fjärdedel fram till 1988. Omfat¬
tande statliga medel har anslagits för åt¬
gärder i energisparande syfte: för budget-
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året 78—79 1.8 miljarder kronor och tor
79-80 2.7 miljarder.

Energisparandet skall genomföras genom
frivilliga insatser av fastighetsägarna efter
information, råd och anvisningar från
myndigheterna, i första hand från kom¬
munerna, som kommer att upprätta energi-
sparprogram.

Allt detta kan innebära att vår miljö
utsattes för stora förändringar. Tilläggs-
isolering och byte av fönster och dörrar
kan förvandla såväl ett enstaka hus till en
identitetslös hybrid liksom det artfräm¬
mande material, som vanligen kommer till
användning, kan slå sönder den omgivande
gatubilden eller en större miljö. 1 proposi¬
tionen framhålles därför, att vissa områden
måste undantas från energisparande åt¬
gärder, bl.a. av kulturhistoriska hänsyn.

Landsantikvariekontoren skall under de
kommande åren biträda de kommunala
arbetsgrupperna för energisparande med
antikvariska synpunkter. I många fall kom¬
mer specialinventeringar att bli nödvän¬
diga, för vilka statliga medel kommer att
utgå.

Tilläggsisoleringen har dock redan tagit
fart på många håll och nya material kom¬
mer att omsluta åtskilliga byggnader innan
de ovan skisserade inventeringarna och be-
varingsplanerna tagits fram. Hittills vunna
erfarenheter från teknisk synpunkt talar
dock för att tilläggsisolering får marginell
energispareffekt. Det är därför ytterligt
angeläget att rådgöra med antikvariska
myndigheter innan sådana åtgärder pla¬
neras.

I

Dag Widholm
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