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I Ale 1 1979 infördes en aktuellt-notis 6m fynd vid Köpingebro
av s k långhus från bronsåldern. Lämningar av detta slag har
knappast belagts tidigare i Skåne. Även om fyndkonservering och
rapportarbete återstår av de under hösten 1979 utförda utgrävningarna,
är de påträffade anläggningarna av sä sällsynt slag, att en preliminär
bebyggelsehistorisk utvärdering är motiverad redan på detta stadium.

Årets undersökningar, som kom att omfatta
fem områden (fig. 1), började i april och
pågick fram till början av november med
uppehåll endast för semester. Alla under¬
sökningarna utom en (nr 4, se nedan) var
s.k. nödgrävningar d.v.s. föranledda av
markexploatering och därmed enligt fomminneslagen bekostade av uppdragsgivar¬
na, i dessa fall Ystad kommun och Statens
Vägverk. Grävstyrkan har endast varit två
man, vilket har gett hög arbetseffektivitet
och framförallt en personlig bekantskap
med de undersökta anläggningarna. Även
i år har 1973 74 års fosfatkartering av en
stor del av socknen visat sig vara ett omist¬
ligt hjälpmedel, för att avslöja forntidens
bopålar. Tidigare hade vi i socknen endast
undersökt tre huslämningar från järnåldern.
Årets utgrävningar gav ytterligare 23 bus¬

—

O

o

o

lämningar från både sten-, brons- och järn¬
åldern.

1. Utgrävningen av den tidigare beskrivna 1
boplatsen i södra delen av Köpingebro
samhälle resulterade efter matjordsavbaningen, precis som provschakten indike¬
rade, i att vi fann 10 huslämningar från
yngre bronsålder och ev. äldre järnålder
(fig. 2, I-X) samt en hyddbotten från
senare delen av yngre stenålder (senneolitikum) (fig. 2, XI). Med huslämning
menas de spår, som finns kvar under plog¬
lagret; stolphål i vägglinjen, stolphål efter
de grövre stolpar som burit upp taket inuti
huset, samt ev. härdar (eldstäder). Utanför
och mellan huslämningama påträffades
dessutom som vanligt en mängd »lösa» an¬
läggningar; härdar, kokgropar, avfalls-

I

gropar, stolphål m.in. Anläggningarna,
sammanlagt 1065 st, framkom som rundade
mörka fläckar mot den sterila gula sanden.
Boplatsens utbredning är begränsad åt
alla väderstreck utom åt väster där den
sträcker sig in på mark, som ej skall ex¬
ploateras. Boplatsens utbredning samman¬
föll väl med fosfatkartans ca 150x100
meter stora område med förhöjda fosfat¬
grader, upp till 120 P° (normalvärdena i
socknen ligger omkring 50 P° och där¬
under). Vid undersökningen togs ytterligare
drygt 500 fosfatprover, för att om möjligt
kunna urskilja skillnader inom boplatsen,
utanför och innanför huslämningama och
inom huslämningama (t. ex. i vilken del av
huset boskapen stått).
Huslämningama har grovdaterats under
fältarbetet med hjälp av påträffade keramik¬
skärvor i stolphål och härdar. Framförallt
är det keramiken med rabbig utsida, som
fått bilda underlag för en datering till yngre
bronsålder, men egentligen vet vi inte så
noga under hur lång tid som den varit
vanlig.
Kan boplatsen ha utgjort »en lille lands¬
by» under yngre bronsålder? Av långhusens
planform framgår i mätbara fall att vi kan
urskilja två typer:
a. Ca 13 meter långa och 7 meter breda,
med raka lång- och kortsidor och
rundade höm. Ca 3 meters avstånd mel¬
lan de inre takbärande stolphålsradema2
(fig. 2, I III, V-VIII).

—

b. Något längre och smalare hus, ca 18
meter långa och 6 meter breda, bredast
på mitten och med svagt böjda lång¬

sidor. Ca 2 meters avstånd mellan de
inre takbärande stolphålsradema (fig. 2,
IV, IX).

Den första typen är av samma slag, som
de väl dokumenterade långhusen från yngre
bronsålder i Danmark, 3 medan den andra
typen har en planform, som mer är den
vanliga under järnålder. Ett par hus av den
första typen överlagrar varandra (fig. 2,
I och 11, V och VI). Det verkar alltså
snarare, som bebyggelselämningama har
tillkommit under en längre tidsrymd. Kan¬
ske är det en mindre grupp människor,
som flyttat runt inom ett större försörj¬
ningsområde och återkommit till denna
plats med mer eller mindre jämna mellan¬
rum. Förhoppningsvis kommer en nog¬
grann keramikanalys samt C*4-datering av
kol från eldstäder och stolphål att kunna
ge svar på denna fråga.
2. Det är antagligen samma grupp av boskapsskötare och åkerbrukare, som bebott
de huslämningar, som framkom på en
mindre yta på en svag höjdsträckning 200
meter söder om ovanstående. Undersökningsytan inramades av äldre villabebyg¬
gelse och boplatslämningama fortsätter åt
både väster och öster. 1 slutet av 1930-talet
undersöktes p.g.a. sandflykt en hög och
två umegravar från bronsåldern i en av
trädgårdarna i områdets västra kant. Ytter¬
ligare fem gravar framkom i år; två ume¬
gravar och tre brandgropar. Gravarna var
något yngre än boplatsen, en av brandgroparna var nergrävd i en kulturlagers-

Fig. I. St. Köpinge socken. Detalj av Topografiska kårens Skånska Recognosceringskarta upprättad under
1800-talet Blad V.Ö.208 (Krigsarkivet). Kartan visar på ett utmärkt sätt förhållandet mellan våtmark, lägre
höjder lämpade för bebyggelse och brantare backar. Ett förhållande som går tillbaka till förhistorisk tid, men
som bröts med den alltmer tilltagande täckdikningen från 1800-talet och framåt. Kartan utvisar också ett
flertal nu överplöjda eller helt försvunna bronsåldershögar.
Siffrorna hänvisar till respektive undersökningsområdes textavsnitt. Observera bl. a. läget för den vikingatidatidigmedeltida boplatsen (5), som på en -halvö» i väster och söder begränsad av Nybroån (här kallad
Kjöpinge Ån) och i öster av en nu helt försvunnen bäck.
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Fig. 2. Preliminär planskiss över huslämningama på boplatsen i södra delen av Köpingebro samhälle (1).
Vägglinjer (=mindre stolphål med jämna mellanrum), inre -cakbärande» stolphål och inre eldstäder utritade.
Osäker begränsning streckad.

svacka i ett långhus. Sammanlagt grävdes
617 boplatsanläggningar varur två västöstligt orienterade långhus kunde urskiljas.
Ett hade en något oregelbunden slolphålsbild, medan det andra var identiskt med
ovanstående typ a. Det senare huset hade
dessutom en mindre grop fylld med lera
inne i det sydvästra hörnet, precis som
ett par av de ovanstående husen av samma
typ.
Till skillnad från de mer obetydliga här¬
darna (fig.3) (1 meter i diameter och
mindre) på det ovanstående området var
härdarna här kraftiga härdgropar och fram¬
kom tätare. Speciellt kan nämnas några
2x 1 meter stora och 0,4 meter djupa

4

gropar med langsgående parallella och för¬
kolnade trästockar i potten och ett kraftigt
lager skörbrända stenar ovanpå dessa
(fig. 4). Dessutom var dessa gropar för¬
sedda med ett draghål på ena långsidan,
för att dra in luft i botten och på så sätt
skapa ökad temperatur i härden.
En snabb genomgång av keramikmate¬
rialet, sammanlagt 936 st skärvor eller
8659 gram, visar på en entydig datering
till yngre bronsålder (tabell).
I övrigt utgjorde det magra fyndmate¬
rialet på båda boplatsytoma av enstaka
knack- och malstenar, flintor, djurben
-tänder, brända ben och hasselnötsskal.
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Fig. 3. Eldstad i hus IV.

3. Vid det nedan under punkt 5 omtalade
vägbygget åtgick det stora mängder grus.
Detta hämtades från en grustäkt på andra
sidan (öster) om Nybroån, knappt 2 kilo¬
meter från kusten. Täkten låg i den östra
kanten av en svag höjd med ca 300 meters
diameter, ca 9—12 meter över havet. Vid
den tidigare nämnda fosfatkarteringen upp¬
mättes höga fosfatgrader på hela höjden,
upp 215 P°. 1975 upptäckte vi att ett grus¬
tag hade öppnats, ca 1500 av 3600 m2
var redan försvunna. 74 anläggningar
undersöktes bl. a. två grophus (fig. 5). Ett
grophus är ett litet hus med golvet under
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Fig. 5. Preliminär planskiss över huslämningama i
grustäkten (3). Heldragen linje=säker begränsning,
streckad linje=osäker begränsning. Snedstreckat om¬
råde bortschaktat. Nivåkurvor meter över havet.

omgivande markyta, vanligtvis med en
stolpe i vardera ändan, som burit upp ett
sadeltak. Genom Cl4-prover och keramik¬
skärvor kunde boplatsen dateras till yngre
järnålder, närmare bestämt folkvandrings-

.HP

4k
Tabell I.

Fig. 4. Härdgrop med förkolnade trästockar i botten
och ett kraftigt lager skörbrända stenar ovanpå dessa.
Draghålet skymtar som en utbuktning på den bortre
långsidan.

Utsida

Rabbig

Slät

Glättad

Obestämbar

Antal %
Vikt %

60,7
77,7

25,6
17,4

2,7
1,6

11,0
3,3
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1. HUS IX

2. HUS XI

J

I

f

f

i

\

\

\

\v

\\

A

J

i

\

I

J

/

I

/

X

y

A

f-

O

J,

-B

-<o

__

Q)-’
t

I

V
\

O
E

B

Q

V

l'X-1?'

*

'1

/

©

7

•

;
V

i

i

sy

u

Kj
3, HUS X

:

JQ

y

i

'<-Å

S1

D
V-

✓

\

\'

9

C

l

\

%

x:

\
J*-D
/

\

C

•

i
3

♦

s

i

4

1. Itorkbrun fef ler- om sandblind ad iryl.a, kolstänt. fynd
2. brun sand
3 gjl sand
4. fläckvis SDtfarnaC sand. kolstank
5 härd

;

1 meter

I

j-,.-

1!

i

/

’KU
4. A 26 VÅCi 10

s? o

c
si

K Kokkarl i bitar

—

1/

Gul lera-

L Brand lera
S GrSbrun sand. us

t

G Grus/sand. kolstank
R Rodbrand sand

um

i

i

-

I

\

nrr

■-

O
i

G

v''

!

'

kr

i

±=ÿ-

-•ý

r

i

H

.-KV

N

>1
-K

i.

\

/

i

f

i
t

V

\
O

-T

$

\

/

y

r

o

o

i

G

— ---

G

o o
--

✓

tt<

isLlilm

y“

/

/

H

-nuHUv

<=rT.-’

Fig. 6. Grophus i plan och prifil. 1-3 grustäkten (3), 4 väg 10 (5).
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tid -vendeltid. Ytterligare drygt 200 fosfat¬
prover togs på den avbanade ytan, 70—225
fosfatgrader uppmättes varav de flesta över
100 P°.
Utvidgning av grustäkten (5700 m2)
under 1979 föranledde nya undersökningar,
som resulterade i ytterligare 954 anlägg¬
ningar: 2 grophus, 22 härdar, 2 kokgropar
och resten stolphål och gropar. Ur mång¬
falden av stolphål kunde skönjas lämning¬
arna av åtta långhus (fig. 5, I VIII). Flera
av dessa sträckte sig vidare in på ej exploa¬
terad åkeryta väster om avbanat område.
Långhusen låg mot höjdens högsta del
medan grophusen var belägna på sluttningen
ner mot ett tidigare sankt område. Genom
samverkan av vinderosion och plöjning sak¬
nades kulturlager och stolphålens djup var
åtskilligt reducerade, bl.a. var till stor del
de grundare stolphål som markerade husens
vägglinjer helt försvunna. Endast ett hus
(fig. 5, I) hade en vägglinje bevarad, svagt
böjd och med indragna stolphål för dörr¬
öppningen på långsidans mitt. Huset bör
ha varit ca 5,5 meter brett och något av¬
smalnande mot ändarna, i planform likt
ovanstående typ b.
De nu sammanlagt fyra grophusen var
närmast rundade till planformen; 2,2-3,3
meter långa, 1,6— 3,3 meter breda och
0,17—0,30 meter djupa dock i ett fall 0,75
meter djupt (fig. 5, IX-XII, fig 6, 1-4).
Två av husen hade ett stolphål i vardera
änden för ett sadeltak. I ett av husen på¬
träffades en sländtrissa, vilket tillsammans
med vävtyngder brukar vara vanliga fynd
i grophus. I övrigt utgjordes de magra fyn¬
den på boplatsen av keramikskärvor, mal¬

::";rBÉsr

'

Mil-

A477
.

:

0:

;
Br*»

—

och knackstenar, flintor, enstaka djurben
-tänder och brända ben. Keramikmaterialet
pekar på att den tidigare erhållna dateringen
i stort sett var riktig.
Denna datering gäller dock inte en ca
8x12 meter stor huslämning (fig. 5, VII)

Fig. 7. Stenskott stolphål i hus VD, 0,63 meter djupt.

samt några gropar. Flintoma och keramikskärvorna (trattbägarkeramik) bl.a. bitar
av s.k. kragflaskor anger en datering
till yngre stenåldern s.k. bondestenålder,
närmare bestämt övergången mellan tidigneolitikum (TNC) och mellanneolitikum
(MN I). Stolphålen var kraftiga med ett
bevarat djup upp till 0,6 meter och flera
var ordentligt stenskodda (fig. 7). Stolp¬
hålens mångfald gör det svårt att på detta
stadium närmare uttala sig om husets kon¬
struktion. Men det kan dock sägas att den
undersökta huslämningen hittills verkar att
sakna motsvarigheter i jämförbart material

inom sydskandinaviskt område.
Till slut skall bara nämnas att här även
framkom en nord-sydligt orienterad skelettgrav. En 2,2x1,6 m stor och 1,3 m djup
nergrävning på höjdens högsta del. Intill
det välbevarade skelettet låg en jämkniv
med träslida och skelettet var täckt av ett
lager grova stenar. Gravformen brukar
dateras till folk vandringstid.
4. Även en brandgrav från ungefär samma
tid har framkommit, denna gång genom en
rävgrävares försorg. Graven var belägen på
7
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Fig. 8. Gravumor.

en mindre sandhöjd (ca 30 meter över
havet) i den omgivande moränleran. En
väst-östligt orienterad ägogräns sträckte sig
tvärs över höjden. Genom plöjning hade
det södra åkerstycket blivit djupt nerskuret
(knappt 1 m). 1 slänten hade sedan länge
en räv sitt gryt. 1 år hade en urnegrav
rasat ned i grytets gång, varvid räven städat
ut denna ur gången. Markägaren kom sedan
att upptäcka de utsopade urnorna utanför
gången.
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5. För en planerad ny sträckning av väg 10,
delen St. Herrestad— Glemmingebro har
Statens Vägverk påbörjat ett ca 1 kilometer
långt avsnitt över Nybroån, norr om
sockerbruket i Köpingebro och 4 kilometer
från sydkusten. Området ligger ca 13 meter
över havet och där de lätta sandjordarna
mot kusten börjat att övergå i styvare
moränlera samt i anslutning till ett stråk
med bronsåldershögar. Vid fosfatkarte¬
ringen 1973 74 uppmättes här mycket
höga fosfatgrader.
Väster om Nybroån ett ca 200x150
meter stort med upp till 650 fosfatgrader,
de högsta värden som uppmäts i socknen.
Här framkom endast 1 härd! Antingen ut¬
gör fosfaterna de sista resterna av en i
övrigt helt bortplöjd boplats, ellers annars
är det första gången fosfatkarteringen slagit
fel i socknen, de extremt höga värdena
kan tyda på det senare. Öster om Nybroån
ett 500x350 meter stort område med upp
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f

Fig. 9. Vikingasvärd i skelettgrav under frampreparering av Kjell Bergman.
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En liten urna med hals, knappt 8 centi¬
meter hög, innehöll rensade brända ben,
medan en något större urna utan innehåll
antagligen fungerat som lock (fig. 8). Vid
samma tillfälle undersöktes ett par upplöjda
härdar ca 75 meter sydost om graven.
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Fig. 10. Ugnsrestema framrensade och grophusets
södra hälft undersökt ner till det tunna sotfärgade
bottenskiktet.

till 345 fosfatgrader. Häri ingår den syd¬
västra delen av St. Köpinge bys bygata.
Vägbygget sträckte sig i väst-östlig rikt¬
ning genom den södra kanten av denna
fosfatkoncentration, värdena var här upp
till 175 fosfatgrader. Efter matjordsavbaningen framkom här inom en 450 meter
lång och knappt 20 meter bred del av vägsträckningen 88 anläggningar: 8 skelett¬
gravar, 1 grophus, 5 avfallsgropar (varav 4
grophusliknande), 36 härdar, 2 kokgropar,
35 gropar. En viss gruppering av anlägg¬
ningarna kunde iakttagas: Härdar - gravar
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Fig. 1 1 . Grophuset helt undersökt och stolphilen i
grophusets botten urgröpta.

1 dm
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Fig. 12. Rekonstruerat kokkärl. Framkom i bilar
intill ugnen i grophusets bottenskikt.
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gravar, avfallsgropar
gropar
grophärdar,
härdar
gropar,
hus
sett från
till öster.
Gravarnas narmast väst-östliga oriente¬
ring och kraniets läge i gravarnas västra
ände vittnar om det kristna inflytandet på
gravläggningsritualen. I hälften av gravarna
påträffades endast skelettet eller spår av
detta. I en av gravarna som helt saknade
spår av skelett, låg ett vikingasvärd av jäm
(fig. 9). I de övriga gravarna fanns enkla
gravgåvor som jämkniv, bronssmycke(?),
glasflusspärla, nålbryne.
Grophuset var 4,5 x 3,2 meter stort till
formen närmast rektangulärt med rundade
hörn. 1 det sydvästra hörnet fanns resterna
av en ugn (sten och lera) och i botten fram¬
kom tre stolphålsrader (fig. 6, -5, fig. 10
och 1 1). Bland fynden kan nämnas skärvor
av s.k. äldre svartgods bl. a. ett nästan helt
kokkärl i bitar intill ugnen (fig. 12) frag¬
mentariska brons- och jämföremål, bryne,
djurben och -tänder från bl.a. häst, nöt,
svin, får/get samt fiskben och -fjäll från
mindre fiskar sannolikt sill. Fyndmaterialet
var ungefär detsamma i avfallsgropama.
Grophusets ovanliga konstruktion med
tre stolphålsrader gör det sannolikt att det
kan ha haft någon form av stolpbuma väg¬
gar även på långsidorna. Även förekomsten
av ugnar i grophus är ovanligt bland de
9

rätt många som hittills har undersökts i

fallet, varför ån bör ha varit segelbar hit

Skåne. Men ett näraliggande exempel är
kvarteret Tankbåten vid kusten strax väster
om Ystad. Där har Märta Strömberg ny¬
ligen undersökt några sådana grophus med

upp.
Idag känner vi genom ortnamnet till 9
stycken Köpinge-orter runt Skånes kuster.
De ligger alla på 2-5 kilometers avstånd
från kusten och de flesta ligger vid åar,
som för tusen år sedan bör ha varit segel¬
bara upp till respektive ort.5 Endast en
köpingeort i Skåne, Löddeköpinge, har
tidigare varit föremål för någon större

ugn. Även i dessa påträffades rikligt med
sillben. Att de små och lätt föstörbara sill¬
benen har bevarats, förmodas i kv. Tank¬
båten bero på att sillen på något sätt kan ha
varit konserverad, troligen saltad A
Keramiken och övriga fynd daterar
gravarna och boplatslämningama till sen
vikingatid— tidig medeltid. Sannolikt är det
den södra kanten av handelsplatsen
Köpinge, en föregångare till Ystad som
handelsort i området. De nu undersökta
anläggningarna ligger på sydsluttningen av
en låg höjd alldeles söder om den medel¬
tida byn. Sluttningen vetter nermot ån där
den gör en krök alldeles nedanför det första

undersökning.

Ovanstående undersökningar har alltså
framförallt berikat vår kunskap om för¬
historiskt byggnadsskick i Skåne i allmän¬
het och i St. Köpinge socken i synnerhet.
Dessutom har vi fått en viss kännedom om
socknens inträde i historisk tid. En del av
allt detta kommer under våren att redovisas
på en utställning i Köpingebro bibliotek.

Noter
1. Sten Tesch / Bronsåldershus i St. Köpinge. Ale
1/1979 s. 27-29.

2. Se not 1, fig. 1 och 2.
3. Se t. ex. Jens Aarup Jensen / Huse i havstokken.
Tidskriftet Skalk 6/1974 s. 3-9. Aarhus.
Ebbe Lomborg / Umehuset. Tidskriftet Skalk
3/1979 s. 4-9. Aarhus.
4. Märta Strömberg I97K / En kustby i Ystad - före
stadens tillkomst. Ystad.
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5. Erik Cinthio / Köping och stad i det tidigmedeltida
Skåne. Ale 1/1975 s. 1-10.
6. Tom Ohlsson / Vikingatid och medeltid i Lödde¬
köpinge. Ale 1/1973 s. 27—42. (Se även Ale
4/1977.)

Tom Ohlsson / The Löddeköpinge investigation
I. The Settlement at Vikhögsvägen. Meddelanden från
Lunds univ. hist, museum 1975-76. Lund.

Ven

—

klippor, skum och scharlakan

Av Göran Hallberg
Dialekt- och ortnamnsarkivet, Helgonabacken 14, 223 62 Lund

Ven är en ö, som utgör en socken, S:t
Ibb, som består av en by, Tuna. Önamnet
såväl som bynamnet har p.g.a. detta kom¬
mit att användas också som sockennamn.
Detta är sannolikt förklaringen till att sock¬
nens och byns namn för närvarande belagts
först på 1600-talet, trots att både kyrkan
och byn är betydligt äldre.
Så skrivs t.ex. i Sjællands stifts landebok
1567 Huenn Kircke (se Lunds stifts lande¬
bok 1:149) och i jordrevningsprotokollet
1670 på s. 25 Tuuna Sochn och By.
Här skall inte framställas några nya tolk¬
ningsforslag. Min avsikt är endast att redo¬
göra för några av de många traditioner,
som rört sig kring namnet på den sägen¬
omspunna ön. Glimtarna ur öns historia
hämtas främst ur beläggseriens skiftande
källor.
Önamnet uttalas vän - med långt -ä- -,
i genitiv väns. Man använder prepositionen
på och inbyggarbeteekningen -bo, dvs.
vä'bo, med «-bortfall. De tidigaste beläggen
i skrift är följande (en utförlig beläggserie
finns i SkO A 16 s. 83 f.): 1
Hwæthæn 1231 Vjb 26, 28, 31 (jfr noter i
Vjb band 11 s. 188 och 209), (Datum)
huæthen 1232 SD 1:268 avskr. 1494, (in¬
sulam, que dicitur) Wethen 1256 APL 27,
(de) Hvæthen 1257 APL 14.
Beläggen är anmärkningsvärt många om¬
kring 1340 med kulmen året 1343. Det
beror på att ön ingick i den affärsupp¬

görelse mellan de danska och svenska
kungarna, som slutligen fastslogs i Varberg
1343, då kung Valdemar bekräftade den
svenske kungen Magnus inlösen av Skåne¬
land med Ven mot kontanter. Kung Valde¬
mar lyckades senare återfå de pantsatta
riksdelama 1360.
Sjællands stifts landebok 1567 har som
nämnts ovan formen Huenn Kircke, Cartographia Scanensis omkring 1590 s. 27
Hucen. Någon gång under 1400-talet eller
början av 1500-talet har skriftformen tappat
de äldre beläggens -th-, (Se härom Lind¬
roth Namn och Bygd 3:16 ff.) Det initiala
H- kvarstod i skriften fram till 1900-talets
stavningsreformer.
Namnet förekommer också i den is¬
ländska källskriften Fagrskinna i samband
med den dramatiska brödrastriden mellan
norgekonungarna Magnus Sigurdsson den
blinde (regent 1130-35) och Harald
Magnusson gille (regent 1130-36). Om
Harald berättas, att han hade kämpat med
vikingar undir Hveðn. (Fagrskinna. Noregs
kononga tal. Udgivet . . . ved Finnur

Jönsson. Khvn 1902—03, s.

345.) Ort¬
namnet återkommer i en skaldestrof på

samma ställe.
Handskrifterna, som legat till grund för
liksom för den äldre
utgåvan av P A Munch och C R Unger,
Christiania 1847. Jfr detta arbete s. 168 -,
är avskrifter omkring 1700 av de vid

Jönssons utgåva

—
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branden i Köpenhamn 1728 förstörda ori¬
ginalen från omkring 1250 respektive
1325—50 (den egentliga Fagrskinna).
Namnet Ven är trots många försök inte
helt säkert tolkat (så Ejder i Svensk upp¬
slagsbok, Ljunggren Namn och bygd
33:41, Ståhl s. 121, Pamp s. 80 och 99).
Hald Nudansk ordbog, artikeln Ven, anser
att namnet är en «-avledning (jfr artikeln
-n) till roten i fomsvenska hvadha ’skum,
fradga’, gotiska hwaþo ’skum’, hwaþjan
’skumma’; jfr det fornnordiska fisknamnet
hweðnir. Tolkningsforslaget framställdes
vid ett föredrag 23/9 1954. Se Hald, Sel¬
skab for Nordisk Filologi, Årsberetning
1954-55, s. 4 ff.
Detta fisknamn och de besläktade gotiska
orden nämns 1961 i de Vries' etymologiska
ordbok, artikeln hweðnir, men intet sägs
där om önamnet Ven. Det behandlas i
stället i de Vries, artikeln hweðra. och an¬
knyts till det grekiska ordet itérpa ’klippa’.
Denna sammankoppling gjordes redan av
Noreen 1913 i Spridda studier s. 121 och
av Lindroth 1915 i Namn och bygd 3:17 f.
Lindroth upprepar tanken 1923 i Våra ort¬
namn s. 102, men tillägger att »denna
tolkning har på sistone mött motsägelse».
En sådan motsägelse finner man 1922 i
Hellquists etymologiska ordbok, artikeln
Vena.
Debatten öster om Öresund tycks ha
undgått G Schütte, som i ett ortnamnsarbete från 1927 utan kritik eller kommen¬
tar hänvisar till det grekiska ordet och sam¬
tidigt till det i Hyndluljóð nämnda kvinno¬
namnet Hveöfta. (G Schütte, Danske Sted¬
navne fra Arilds Tid. Studier fra Sprogog Oldtidsforskning udg. af Det FilologiskHistoriske Samfund. Nr 146. Khvn 1927.)
Det sistnämnda för över till äldre namn¬
förklaringar, som framför allt hämtat näring
ur saga och sägen. De har kulturhistoriskt
12

värde, även om de inte har med saklig
ortnamnsforskning att skaffa.
Schütte har sannolikt tagit upp namnet
Hveðna efter en uppsats av O Nielsen,
»Bidrag til Fortolkning af danske Sted¬
navne. 1. Ønavne.», som ingår i Blan¬
dinger til oplysning om Dansk sprog i
ældre og nyere tid, Første bind, Khvn
1881-87 (utgivna ay Universitets-Jubi¬
læets Danske Samfund). På s. 182 sam¬
manställs önamnet Hven med det heroiska
kvinnonamnet Hvedna, som jämförs med
det ur Snorreeddan hämtade jättinnenamnet
Á ma. Detta senare troddes förr ingå i önamnet Antager. (Om HveQna se S Bugge
i Arkiv för nordisk filologi 1:257 f. i en
uppsats »Bemærkninger til norrøne Digte.
I. Hyndluljóð.»)
1 den intressanta och tidstypiska avhand¬
lingen Bring, Insula Hven, s. 10 ff., behandlas öns namn. Del 1 1793 omfattar
24 s., del 2 1795 29 s.; hela verket om
53 s. är paginerat i en följd.
Här skall efter Bring i korthet citeras
några av de äldre, mera fantastiska tolkningsförslagen i samband men de sägner,
som förknippas med ön.
Ungefar samma stoff upprepas i N H
Sjöborg, Samlingar för Nordens fomälskare. 3. Sthlm 1830. Ön Ven, skrivet
Hwen, behandlas på sidorna 71-85. Ar¬
betet citeras i det följande Sjöborg.
I ett kapitel med rubriken Origo Nominis
( = namnets ursprung), s. 10 ff., hänvisar
Bring till den från kontinenten kända Grimhildssagan och citerar den tidigare fram¬
ställda åsikten, att ön namngivits efter en
kvinna kallad Hvenilda Gigantissa, som
skulle ha bott på ön.
Enligt Brings källor fanns fordom fyra
slott på Ven, varav endast obetydliga rester
återstår. De hette Synderhurgitm, Nord¬
bur gum, Carlshoy och Hammera. Dessa
namn motsvarar de från andra källor kända
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Fig. 2. Flygfoto över sydöstra delen av Ven. T.v. i bilden (uppe på udden) platsen för Karlshöga slott.
T.h. Bäckvikens hamn och ytterst udden Haken med platsen för Hammars slott. Foto Skånes hembygdsförbund.

Sönderborg, N orreborg, Karlhöga slott
och Hammars slott. Så Brahe Opera omnia,
omkring 1580, Tom 5 s. 295 ff.: Syndtborgs aadde, Synderborg aadde; Nörreborg, Nörreborgs gierde', Karhöit, Inter
Carhöidam ; Hammer, fere Hamera. Plat¬
serna för respektive »slott» utmärks på
karta s. 150 med legend s. 151. Jfr Sjö¬
borg s. 72: Norreborg, Sönderborg, Karls¬
höga Slott, Hammars Slott. Se även SkO
A 16: Hammar (slott) s. 77, Karlhöga
(borg, slott) s. 78, Norreborg s. 79 f. och
Sönderborg s. 81 f.
Sagodrottningen Grimhild bodde på Ven,
enligt Sjöborg s. 72 på Hammars slott.
Genom svek i samband med ett gästabud
lät hon mörda sina bröder Håkan och Folkvard. Håkan hade strax innan tagit en
jungfru. Hvenilda till hustru, och tillsam¬
mans hade de en son vid namn Ranke.
Helled Hågen (gift med Prinsessan Hwenild) och Folker Spelman var bröder till
Fru Grimild (Sjöborg s. 72 f.). Hwenild
ägde ön efter svägerskans död och byggde
enligt traditionen S:t Ibbs kyrka. Grimhild
blev efter sitt gräsliga dåd med list lockad
14

in i en gravhög nära Hammars slott och
dog av hunger och törst instängd i högen.
Vid Karlshöga Slott ligger Fru Grimilds
graf. En Hällehög på Ven kunde dessutom
vara minnesmärke efter hennes bror Helled
Hågen (!). Detta enligt Sjöborg s. 73.
Av lätt insedda skäl ställer sig Bring
skeptisk till denna för svårförklarade och
gamla ortnamn typiska förklaringssägen.
I nästa kapitel s. 14 ff. ser Bring kritiskt
på Grimhildsstoffet. Han anför källor, som
visar att det rör sig om lån av kontinentalgermanskt gods. Bring citerar den slutsats,
som den danske historikem P F Suhm i
Critisk Historie af Danmark (1774-81)
kommer fram till: »Saa meget är wel sandt,
i detta att Hwen har wärit et navnkundigt
opholds-sted for Söe-Röefwere og SöeKonger; Dets beliggenhed midt i Sundet
tillader ej att troe andet».
Sjöborg anför s. 73 en annan tradition
om ön, som gör Grimhild och Hwenild
till två systrar och jättinnor från Själland.
Hwenild ville bära stycken av Själland till
Skåne och hon lyckades i sitt förkläde
överföra det som nu är Rönneberga högar.
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Fig. 3. S:t Ibbs kyrka ovan¬
Foto
för
Backafallen.
Skånes hembygdsförbund.

Men sedan tog hon ett för stort stycke,
förklädet brast och hon tappade bördan.
Så tillkom ön Ven.
En annan sägen från Rönnebergs härad
berättar, att en jättekvinna i Köpenhamn
kastade en sten mot Härslövs kyrka, men
bandet till slungan slets av och stenen
fastnade strax nedanför Hilleshögs högar.
Det är den s.k. Viesten eller Vigersten.
Kvinnan grävde sig då ned i jorden ett
stycke och skulle ta en bit med sig över
till Danmark. Hålet som blev kvar är Hil¬
leshögs dalar, även kallade Dalarna. Hon
tappade sin börda ute i Sundet och av jord¬
högen blev ön Ven.
Ett stycke ut i Öresund inte långt från
Grimhilds grav ligger Grimhilds sten, som
Grimhild slungat dit i vrede. Vidare kas¬
tade Håkan Kämpes son Ranke nycklarna
till Hammars slott i sjön och trollade bort
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slottet, som sjönk ned i jorden. Om det
någonsin kommer att finnas tre män på
ön, som blivit faderlösa före födseln, och
om alla tre blivit uppkallade efter respek¬
tive fader, så skall slottet återuppstå och
nycklama komma till rätta. - Så långt
Sjöborg s. 74.
Efter sin kritiska granskning av sagostoffet går Bring in på skriftformen i kung
Valdemars jordebok, Hwœthœn (jfr be¬
läggserien ovan). Detta är ett metodiskt
framsteg. Äran tillkommer dock inte Bring,
utan den kände svenske historikern Sven
Lagerbring, vars Monumenta Scanensia
(1744—50) han citerar. Olyckligtvis går
Lagerbring den genaste vägen och samman¬
ställer formen Hwcethcen med ett Wette
Öen. Han påpekar bl.a. att de monster,
som hos oss går under namnet Wetter
(=vättar), även brukar bo på öar. Som en
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annan möjlighet anför Bring efter Lager¬
bring ett finskt ord Wettyn, Wettinen, som
sägs betyda ’aquosum’ (dvs. ’vattenrik’?).
Finnarna påstås fordom ha bebott även
dessa trakter.
Lagerbrings åsikt, »att öns namn betyder
Wättemas, det är skyddsandarnas, eller
små-trollens ö . . .» kan Sjöborg inte
acceptera (s. 83). Han »finner det snarare
troligt, att ön har namn af Prinsessan
Hwenild; ty det var mera i fornåldems
smak att gifva namn i anledning af dylika
äfventyr, äfven om de hörde till dicktemas
område, däremot äro aningame om alle¬
handa slags andar gemensam öfver hela
jordens stora ö, hvilken således äfven helt
och hållet är andarnas ö».

1 kapitel V s. 16 ff. behandlar Bring
i sitt arbete det mera tillfälliga namnet
Skarlakans-Öen. Även i detta fall är bl. a.
Lagerbring författarens källa. Ur ett verk
av E L Pontoppidan citeras via Lagerbring
den tyska formen die Scharlachen-Insul,
vilket i Lagerbrings framställning på latin
återges Insulam Scarlalinam. (Jfr Skar¬
lakans-ön Sjöborg s. 84.)
Enligt Pontoppidans förmodan önskade
den engelska drottningen Elisabeth utvidga
handeln på Östersjön. Ön Ven vore då en
lämplig stödjepunkt. Drottningen köpslog
om saken med den danske kungen Fredrik
Il (regent 1559—88) och erbjöd i betalning
så mycket scharlakan, som åtgick att täcka
ön. Danskarna besinnade sig, när kon¬
traktet skulle skrivas, och gick visserligen
med på köpet, men tillade det villkoret,
att köparen genast skulle föra varan med
sig hem. Man ville nämligen inte att främ¬
lingar etablerade sig nära huvudstaden.
Samma historia citerar Bring även ur
verket Portraits historiques des homines il¬
lustres de Dannemark (1777-79), skrivet
av Tycho de Hofman, med namnformerna
16

Scarlet Island respektive L'lle d’Ecarlate.
Bring ger sig in på au räkna ut öns yta och
den enorma mängd scharlakan, som skulle
ha gått åt som köpeskilling. Historien
verkar minst sagt osannolik.
Från ett historiskt arbete av holländaren
J Meursius citeras därpå ett stycke om
fredsförhandlingarna omkring 1542 mellan
å ena sidan den protestantiske danske
kungen Kristian III (regent 1537 59) och
å andra sidan den katolske tyskromerske
kejsaren Karl V och den fängslade f.d.
danske kungen Kristian ll:s båda tyska

—

mågar.
Den avsatte Kristian II:s äldsta dotter
Dorotea var gift med Pfalzgreven Fredrik,
kejsarens systerson. Kejsaren arbetade för
dennes krav på den dansk-norska tronen
och ytterst även på den svenska. Fred
slöts i maj 1544. Grevefejden på 1530-talet
och tronföljdsfrågan åstadkom en begyn¬
nande upplösning av riket i iner eller
mindre självständiga provinser. Landet
drogs också in i det kontinentaleuropeiska
maktspelet. Kristian II höll just på att
reparera dessa skador.
Vid förhandlingarna påpekar dc danska
ombuden rikets enhet och riksdelamas
oskiljaktighet. Bl. a. nämner de, att den
frejdade ön Ven i Östersjön inte hade kun¬
nat köpas av engelsmännen, trots ett syn¬
nerligen generöst erbjudande. Den latinska
texten lyder: »Quin connexa inter sese
vinculo necessitatis membra Dani; nec
Hvenam olim Anglum, exiguam in freto
Oritano Insulam, etsi magno oblato pretio
comparare potuisse».
Bring påpekar, att detta skedde under
Henrik VII:s tid, långt innan drottning
Elisabeth besteg den engelska tronen.
Något svar får man alltså inte på frågan
om scharlakan-historiens verkliga ursprung.
Bring menar troligen att transaktionen, som
givit upphov till namnet, skett åtminstone

en tid före händelserna under Kristian III:s
regering.
Sjöborg (s. 84 f.) anmärker om hela
denna berättelse: »Något slags mindre be¬
tydlig anledning torde väl vara till denna
berättelse, likväl har den mycket utseende
att endast vara en sjömans-saga».

I ett kapitel behandlar Bring sedan öns
historia mycket kortfattat (s. 19 ff.). Han
refererar till Snorre Sturlassons Heims¬
kringla och knyter Ynglingatals författare
Tjodolfr till ön Ven. Tjodolfr var skald
hos Harald hårfager (norsk regent 872—
930). Adjektivattributet hwinwerski sägs
betyda ’oriundum ex Hven’, dvs. ’som här¬
stammar från Ven’.
Bring diskuterar därpå möjligheten att
skalden härstammade från en ort i själva
Norge, men finner tanken osannolik.
Sjöborg (s. 83) är säkrare på sin sak.
Han påstår, att öns historia börjar med
slutet av 800-talet, då ett av tidens största
snillen bodde där nämligen »Thiodolfer af
H win (Hwen)». Ynglingasagans »Hwinverski eller Hwenverske, det är från
Hwen». Det är orimligt »att detta Hwen
låg i Norrige».
Så kastas läsaren omkring 250 år framåt
i tiden till Sigurd jorsalafar (1 103 30) och
Harald gille (1130—36). Det är fråga om
samma stridigheter som nämnts ovan apro¬
på Fagrskinna. (Jfr Sjöborg s. 83.)
Som nästa punkt i öns historia nämner
Bring Valdemar II sejr (1202-41) och
dennes bekanta jordebok. (Jfr Vjb i belägg¬
serien ovan.) I denna upptas Ven bl.a. i
den s.k. ölistan, som förutom önamnen
meddelar, om det finns bebyggelse på
öama eller olika slags vilt, lämpligt för
kungens jakt. Vid Ven står tillägget hus.hara. (Vjb s. 3 1 ; jfr översättningen s. 121),
vilket betyder, att det fanns bebodda hus på
ön och att där fanns harar att jaga.
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Detta tillägg citerar Bring efter Lager¬
bring som ett ord HUSHARÆ och tolkar
det så, att den danske kungen bedrev jakt
på Ön. Därför hade man byggt ett hus
där och låtit överföra allehanda vilt till ön.
Enligt kommentaren till Vjb-utgåvan med¬
delas i ölistan blott om bebyggelse finns
och vilket slags jaktbart vilt som före¬
kommer på respektive ö.
Bring går sedan in på kriget 1288 mellan
Erik prästhatare i Norge (1280 -99) och
kung Erik men ved i Danmark (1286—
1319). Den norske kungen lade bl. a. öama
Ven och Amager i aska. Detta krigsföretag
var enligt Bring den troliga orsaken till
att de fyra borgarna på ön förstördes, så
att man på hans egen tid knappast kunde
finna spåren efter dem.
Så följer ett kapitel om Tyge Brahe
(1546-1601), som gjort ön internationellt
ryktbar. Tyge Brahe innehade ön som
kunglig förläning på livstid från 23/5 1576,
men frånträdde den i april 1597, då han
lämnade fosterlandet. (Jfr Sjöborg s. 75 ff.)
Enligt bl. a. Salmonsens Konversations
Leksikon, Bind XI, 1921, artikeln Hven,
skänktes ön efter Tyge Brahes död 1601
till en av Kristian IV:s älskarinnor och där¬
efter till hennes son, Hans Ulrik Gylden¬
løve.
Tyge Brahe har inte yttrat sig om ur¬
sprunget till själva önamnet i sina skrifter.
Tyge Brahes samlade verk finns utgivna
i fjorton digra band: Tychonis Brahe Dani
Opera omnia edidit I.L.E. Dreyer. Tom
1-14. Hauniæ 1913-28. En kortfattad och
lättillgänglig Brahe-biografi med bibliografi
över den rika Brahe-litteraturen är W Norlind, Tycho Brahe, Sthlm 1963 (Natur och
Kulturs serie Stora vetenskapsmän).
Av Tyge Brahes egenhändiga brevväx¬
ling framgår däremot, att han hade astrono¬
mins musa, Urania, i åtanke, när han gav
sin anläggning på ön namnet Uranihurgum,
17

sedermera skrivet Uranienborg. (Se även
SkO A 16 s. 82 f.)
Ön hade tidigare hört till Kronborgs län,
men efter 1634 hörde Ven i juridiskt hän*
seende till Skånes landsting. Detta gav
svenskarna fog för kravet att erhålla även
Ven, efter att freden i Roskilde slutits

1658.
Enligt Erslev hörde Ven till det s.k.
Krogen, innan ön 1576 av den danske
kungen förlänades åt Tyge Brahe på livstid
Sannolikt låg ön till Lynge härad, som till¬
sammans med häraderna Holbo och Strø
utgjorde enheten Try härad från 1200-talets
Detta
mitt till mitten av 1500-talet.
Lynge härad klövs 1862 i två delar, LyngeKronborg härad och Lynge-Frederiksborg
härad.
I ett »Mandtals-Register for Landeskatten af Krogens Len» från 1558, för¬
varat i Rigsarkivet i Köpenhamn, upptas
ön Ven som egen avdelning efter Dron¬
ningholm lænn. Önamnet skrivs här
Hwænn, Huænn, paa Huœn (SkO A 16
s. 84). I aktens slutsummering över sum¬
man av allt, landbobönder och jordegna

bönder, står: »aff Holboheriitt, Tryherriidtt,
droningholm. Och aff Huænn».
Ön hade p.g.a. sin särställning mitt
emellan de danska landsdelarna och som
gammalt kungligt område redan före 1658
i både världsligt och kyrkligt avseende »bytt
sida», dvs. administrativt övergått från
Själland till Skåne.
Ven förblir en fantasieggande gåta. Vi
kan avfärda jungfrur, jättinnor, scharlakan
och klippor. Om den »skumomhöljda»
tolkningen är den rätta, får vi nog aldrig
veta. Förslaget är åtminstone språkligt rea¬
listiskt.
De fyra borgarna har sannolikt aldrig
existerat i verkligheten, hur tråkigt det än
är att behöva påpeka. I dunklet förlorar
sig också andra gåtor. Vad innebär det att
S:t Ibb, öns gamla kyrka, helgades åt an¬
tingen pilgrims faramas S:t Jakob d.ä. eller
krämarnas S:t Jakob d.y.? Vilken bety¬
delse har det, att Tuna på Ven tillsammans
med Oppetuna i Kågeröd är de enda äkta
skånska representanterna för den huvud¬
sakligen centralsvenska namntypen tuna?

Noter
t . Förkortningarna för källskrifter o.l. är de som finns
i boken Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn.
Del 16. Rönnebergs härad och Landskrona stad. Av
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Göran Hallberg. Lund 1973. (Förkortat: SkO A 16.)
Till häradet hörde Ven. Öns namn och namnen på öns
bebyggelser behandlas i boken på sidorna 72—85.

Krapperup, en medeltida borg i Skåne
Av Lars Ersgård
Historiska Muséet, Krafts Torg 1, 223 50 Lund

Kunskapen om de medeltida borganiäggningama på Skånes landsbygd är ännu
ganska begränsad. Få av dessa är bevarade
i sitt medeltida skick, få är arkeologiskt
undersökta. Större total utgrävningar av dylika anläggningar är resurskrä vande företag
och torde alltid vara sällsynta företeelser.
Under gynnsamma omständigheter kan
emellertid även en begränsad arkeologisk
utgrävning ge resultat, vilket visades vid en
undersökning, som företogs på borggården
till Krapperups slott i nordvästra Skåne
i augusti 1979. 1 Följande uppsats avser att
presentera resultaten från denna undersökning och att diskutera dessa i ett historiskt
sammanhang.
Att uppförandet av borgar under medeltiden
har ett samband med stormannaklassens
uppkomst och expansion har, så länge
dessa anläggningar ägnats ett systematiskt,
vetenskapligt studium, varit ett känt faktum. I själva verket speglar detta en av
de grundläggande sociala förändringarna
under medeltiden, nämligen framväxten av
ett samhälle, organiserat i skilda sociala
klasser under en styrande centralmakt.
Denna process tar i Sydskandinavien sin
början under tidig medeltid, då det äldre
vikingatida ättesamhället är under avveck¬
ling. Detta i många avseenden dynamiska
skede är en tid av viktiga förändringar
inom den agrara ekonomin. De odlade
arealerna ökar avsevärt, nya bruknings-

metoder och -redskap såsom flersädesbruk
och hjulplog införes. Med den ökade produktiviteten inom jordbruket följer ett
agrart överskott. Bebyggelsen på landsbygden organiseras i byar med bymark
och vångar reglerade efter bestämda
system. Jordinnehavet kan nu fixeras för
varje enskild gård.
Förhållandet till jorden blir en avgörande
faktor i den medeltida samhällsstrukturen,
som även kan benämnas den feodala strukturen. En jordägande klass av stormän
framträder enligt de skriftliga källorna mot
slutet av 1100-talet och början av 1200talet. Till dessa koncentreras den politiska
och ekonomiska makten under kungens
överhöghet. Allteftersom bönderna förlorar
äganderätten över jorden tvingas de in i ett
beroendeförhållande till stormännen, vilka
tillägnar sig det agrara överskottet genom
olika former av arrendeavgifter och skyldighet för bönderna att utföra dagsverken
på stormännens huvudgårdar. Detta dominansförhållande
kunde
vidmakthållas
endast genom fysiskt tvång och förutsatte
en militär organisation, det medeltida rusttjänstsystemet, som innebar en uppdelning
av den militära makten på de olika stor-

männen.
Kunskapen om de medeltida borgarna har
hittills i mycket liten utsträckning använts
för att belysa ovan mycket översiktligt skis19

serade skeende. Tidigare borgforskning har
som regel utgått från frågeställningar av
rent arkitektur- eller fortifikationshistorisk
karaktär. De enskilda anläggningarna har
där behandlats som unika monument, vilka
klassificerats i en rad idealtyper, » motte and
bailey», »castrum-curia» etc. I den mån ett
allmänhistoriskt sammanhang berörts, har
det vanligen gällt att knyta en borganlägg¬
ning till en viss person eller händelse. Gentemot denna forskningstradition skall
här hävdas ett annat synsätt, enligt vilket de
medeltida borganläggningama studeras i ett
ekonomiskt och socialt helhetssammanhang.
Som bebyggelse speglar de behov hos en
viss social kategori i en bestämd historisk
situation och kan således användas som ett
källmaterial till den medeltida samhälls¬
utvecklingen. En sådan forskningsinrikt¬
ning innebär därför att intresset inte en¬
sidigt riktas mot de enskilda borganlägg¬
ningama utan att studiet av dessa måste
ingå i en större bebyggelsehistorisk analys.
Sett ur detta perspektiv kan det tyckas
mindre meningsfullt att i detta sammanhang
behandla endast en enda anläggning. Att
utföra en bebyggelseundersökning av ovan
nämnda slag skulle dock här vara en alltför
omfattande uppgift. Det följande avser där¬
emot att presentera ett nytt arkeologiskt
material från en medeltida huvudgård och
att med utgångspunkt från detta material
visa det samband, som en sådan anlägg¬
nings karaktär som byggnadsverk har med
den rådande feodala samhällsstrukturen.
Detta kommer i viss mån även, ur en mera
metodisk synvinkel, att belysa problemen
med att använda ett dylikt material som
en historisk källa.

Krapperups slott är beläget vid kusten av
Öresund i nordvästra Skåne, närmare be¬
stämt på Kullahalvöns västsida. Den an¬
läggning man ser idag härrör till sin äldsta
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del, vilken utgöres av den västra längan,
från 1500-talets senare hälft. Denna upp¬
fördes då av Mourids Clausen Podebusk och
hade karaktären av fast hus, försett med ett

åttakantigt, numera rivet försvarstom.2
Fig. 1. Övriga byggnadsdelar är tillkomna
vid senare ombyggnader av slottet. 1 skrift¬
liga källor finns belagt att Krapperup redan
på 1350-talet varit en huvudgård, som till¬
hört en storman vid namn Stig Pedersen
av den mäktiga släkten Krognos. 3 Inget
har däremot tidigare varit känt om medel¬
tida byggnadsverk i Krapperup. Det som
framkom vid undersökningen sommaren
1979 utgör således för närvarande det enda
material, som kan belysa den medeltida
huvudgårdens byggnadshistoria.
Upprinnelsen till undersökningen var en
uppgift om en ledningsgrävning på 1950talet, vid vilken man hade påträffat mur¬
rester i borggårdens nordöstra del. Fig. 2.
Dessa, vars övre delar befann sig endast
någon decimeter under borggårdens nivå,
kunde snabbt lokaliseras i undersökningens
begynnelseskede och visade sig ingå i ett
raserat byggnadskomplex av sannolikt om¬
fattande dimensioner. Det var dock inte
möjligt att undersöka mer än en begränsad
del av detta.
De undersökta murresterna bestod av ett
sammanhängande system av flera funktio¬
nellt olika byggnadselement. Fig. 3. I hu¬
vudschaktets nordvästra del fanns ett mindre
parti av en ca 1 meter tjock gråstensmur,
som även påträffades i två mindre sökschakt
nordväst om huvudschaktet. Anmärknings¬
värt var att dess sträckning inte var rak utan
böjde av något åt väster. Vinkelrätt från
nämnda mur utgick i huvudschaktet en be¬
tydligt kraftigare gråstensmur med en tjock¬
lek på knappt 2 meter. Denna föreföll vara
en mindre utbyggnad, vars ena höm påträf¬
fades i schaktets norra del. Dess begräns¬
ning söderut söktes utan framgång i ett
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Fig. 1 . Krapperups slott på 1680-talet. Teckning av G. v. Burman.

mindre schakt strax sydost om huvud¬
schaktet. Här påträffades istället en tegel¬
mur, som tillhört det yngre, eftermedeltida Krapperup och förbundit de båda
flygelbyggnaderna med varandra.
I huvudschaktets sydvästra del fanns
ytterligare två murdelar, som var uppförda
i tegel i rät vinkel mot varandra och tro¬
ligen kunde utgöra ett höm i en byggnad.
I den södra av de nämnda murarna kunde
iakttagas en valvbåge, tillhörande en dörreller portöppning. Ytterligare två murar, en
smalare i tegel och en något tjockare i grå¬
sten och tegel, förband det antagna byggnadshömet med den mindre utbyggnaden
och den först beskrivna gråstensmuren.
Samtliga murpartier var täckta av ett
mäktigt raseringslager bestående av kalk¬
bruk, gråsten och tegelflis, vilket avlägs¬
nades endast så mycket att muramas sträck¬
ning kunde klarläggas. Ytterligare en del
iakttagelser rörande lagerförhållandena
under raseringen gjordes i en begränsad del
av huvudschaktet, vilket kommer att när¬
mare beröras nedan.
Som framgått, torde det vara endast en
mindre del av en större anläggning, som
kunnat friläggas. De påträffade murlämningama ger dock möjlighet till följande
tolkning av denna. På platsen har funnits en
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anläggning, som omgivits av en ringmur.
Till denna har anslutit en mindre utbyggnad
med en troligen rent fortifikatorisk funktion,
ett försvarstom el.dyl. Fig. 4. Innanför ring¬
muren har funnits åtminstone en byggnad,
belägen intill och sammanbyggd med denna.
Denna tolkning, vilken på grund av de
begränsade undersökningsresultaten inte
kan göras mer detaljerad, ger en befäst
anläggning, uppförd enligt ett välkänt
medeltida mönster.4 Denna har således

O
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Fig. 2. Plan över Krapperups slott i sitt 1600-talsskick. Det skrafferade området anger platsen för 1979
års undersökning.
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med största sannolikhet varit den medeltida

huvudgården Krapperup.

För den vidare diskussionen rörande den
påträffade anläggningens historiska förut¬
sättningar är en närmare datering nöd¬
vändig. Att med större exakthet ange an¬
läggningens tillkomsttid med hjälp av be¬
fintligt material är dock en allt annat än
lätt uppgift. Som nämnts, grävdes ett
schakt i hörnet mellan den förmodade ring¬
muren och den mindre utbyggnaden. Den
lagerföljd, som här kunde iakttagas, skulle
således enligt den ovan angivna tolkningen
härröra från anläggningens utsida. Under ra¬
seringslagret låg ett myll- och kolblandat
avsatt lager innehållande djurben och en
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mängd glasavfall. Detta lagers ovansida
har sannolikt utgjort den yngsta markytan
före raseringen. Här påträffades en del
keramik av senmedeltida karaktär, rödgods
med invändig glasyr, samt ett tyskt mynt
från 1500-talets tidigare del. Detta tyder
på att anläggningen varit i bruk under sist¬
nämnda århundrade, således strax innan
den nuvarande slottsbyggnaden uppfördes.
Om tillkomsttiden gav schaktet, som på
grund av rasrisk och tidsbrist inte kunde
grävas till steril grund, inga upplysningar.
Att på rent morfologiska grunder dra
slutsatser om kronologin är alltid vanskligt,
i synnerhet då endast en begränsad del av
en anläggning kunnat undersökas. Det finns
dock här anledning att uppmärksamma en
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intressant företeelse, nämligen den som
ringmur tolkade byggnadslämningen. Dess
svängda form skulle ge anläggningen en
cirkelrund eller oval grundplan, vilken,
enligt gängse borgtypologi, skulle tyda på
ett tidigt tillkomstdatum.5 Av borganlägg¬
ningar med en sådan planform kan nämnas
Skanörs borg i Skåne, Köpenhamns medel¬
tida borg samt Lilleborg på Bornholm alla
daterade till senare delen av 1 100-talet eller
början av 1200-talet. Denna typ av anlägg¬
ningar efterföljs snart av borgar med rät¬
vinkliga mursystem, bättre lämpade för för¬
svar enligt den s.k. flankeringsprincipen.
Det är osäkert om de i Krapperup på¬
träffade byggnadslämningama kan anses
vara samtida med de ovan nämnda borg¬

arna. Inget motsäger emellertid en allmän
datering av anläggningen till högmedeltid,
1200-talet eller början av 1300-talet. Att
det skulle röra sig om ett ursprungligen
byggnadsverk
senmedeltida
förefaller
mindre sannolikt. Den vanligaste borgtypen
i Skåne under det senmedeltida skedet är
det s.k. fasta huset. Glimmingehus och
Lillöhus är några av de mest kända exemp¬
len på denna typ, där borganläggningen
utgöres av ett enda murat hus, ofta försett
med ett eller flera massiva hörntorn.6 Ett
sådant byggnadsverk uppföres också i
Krapperup under 1500-talet, dvs. den ovan
Omnämnda västra längan av den idag stå¬
ende anläggningen. Den äldre borgen där¬
emot har enligt den här givna tolkningen
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Fig. 4. Den mindre utbyggnadens norra sida sedd mot sydväst. (Foto förf.)

bestått av troligen flera byggnader, om¬
givna av en ringmur efter ett mönster van¬
ligt under ett tidigare skede av medeltiden.
Det förefaller därför mindre troligt att man
i medeltidens slutskede uppfört en anlägg¬
ning, som endast ett hundratal år senare
är så föråldrad att den måste ersättas med
en byggnad av en helt ny typ.
Bestämningen av den äldre anlägg¬
ningens tillkomstskede får således grunda
sig på rimlighetsantaganden, alla behäftade
med en mer eller mindre hög grad av
osäkerhet. Resonemanget bygger nämligen
dels på att rekonstruktionen av anlägg¬
ningens utseende i ursprungsskedet är
riktig, där slutsatser om helheten har dragits
utifrån några begränsade murpartier, dels
att anläggningstyper och byggnadselement,
24

beskrivna i borglitteraturen, verkligen låter
sig kronologiskt avgränsas och kan an¬
vändas som dateringskriterier.

Det är således inte möjligt att ange tiden
för anläggningens uppförande närmare än
1200- 1300-talen. Den kommer då att till¬
höra det skede, då den feodala makten,
representerad av kungen samt det andliga
och världsliga frälset, för första gången
under medeltiden manifesterar sig genom
uppförandet av befästa anläggningar i
Skåne.7 I byggnadstekniskt avseende inne¬
bär detta något nytt, nämligen byggandet av
sten- och tegelmurade, fortifikatoriskt ofta
avancerade anläggningar. Tidigare har man
vanligen framhållit influenser utifrån som
den viktigaste förutsättningen för denna

företeelse. Att den byggnadstcknologiska
kunskapen vidarebefodrats från kontinenten
är väl i och för sig rimligt att anta. Än vikti¬
gare att poängtera är emellertid att det vid
denna tid i Sydskandinavien uppstår ett be¬
hov av dylika byggnadsverk. Det har så¬
ledes utbildats sociala skikt, som då har
motiv för och resurser att uppföra befästa
anläggningar. Det förefaller rimligt att anta
att dessa generellt inte speglar själva in¬
ledningsskedet av feodaliseringsprocessen
utan snarare ett mera utvecklat stadium, då
den feodala strukturen stabiliserats och
fysiskt manifesteras i bebyggelsen genom
den befästa huvudgården. Hur nämnda in¬
ledningsskede tar sig uttryck i bebyggelsen
är däremot en i källkritiskt avseende kom¬
plicerad uppgift, som det inte finns an¬
ledning att vidare beröra här.
Givetvis behöver man på platsen för
varje enskild borganläggning inte förutsätta
en tidigare föregångare. Angående Krap¬
perup finns det emellertid för närvarande
ingen möjlighet att avgöra om de påträffade
murlämningarna utgör det äldsta skedet i
denna huvudgårds historia.
Den medeltida huvudgården var, som
namnet anger, centrum i stormännens egen¬
domar. Den var således säte och bostad
åt den enskilde stormannen och dit fördes
överskottet från de övriga ägorna. Det mer
eller mindre omfattande jordinnehav, som
var knutet till huvudgårdarna, var i Skåne
under högmedeltid ofta splittrat i en rad
mindre egendomar och spritt över stora
delar av landskapet. Storgods var mindre
vanliga under detta skede. I funktionellt av¬
seende bibehöll huvudgården därför karak¬
tären av separat gårdsenhet, belägen an¬
tingen som ensamgård eller i byn. I förhål¬
lande till den övriga bebyggelsen kom den
däremot ofta att skilja sig ifråga om dimen¬
sioner och yttre utformning även om inte

alla huvudgårdar uppfördes som regelrätta

borganläggningar. Så har dock varit fallet
i Krapperup, där huvudgårdens karaktär av
försvarsanläggning förefaller ovanligt fram¬
trädande. Denna gård tillhörde en av det
medeltida Skånes mäktigaste släkter och
kom, vid sidan av Bollerup på Österlen
och Karsholm vid Kristianstad, att bli
denna släkts viktigaste gods.8 Detta förhål¬
lande har möjligen gjort att det medeltida
Krapperup fått en i förhållande till andra
huvudgårdar mera monumental utformning.
Beträffande huvudgårdens senare historia
har, som nämnts, den medeltida byggnaden
troligen använts fram till 1500-talets senare
del, då den västra längan av den idag
synliga anläggningen uppfördes. Slutet av
1400-talet och 1500-talet utgör det andra
stora borgbyggnadsskedet i Skåne, vilket
sammanhänger med den allmänna för¬
ändring av den feodala strukturen, som
äger rum under denna tid.9 Kring en del av
huvudgårdarna börjar nu stormännen
genom byte och köp att koncentrera sina
jordegendomar samt att utöka huvudgår¬
darnas egna arealer. Genom att samla jord¬
innehavet på detta sätt kunde stormännen
utnyttja de på sina ägor bosatta bönderna
för dagsverken på huvudgården. Stordrifter
skapades nu av en omfattning och med en
egen ekonomisk bärkraft, som tidigare inte
förekommit. För Krapperups vidkommande
kan sålunda nämnas att denna gård redan
ca 1460 ägde tjugosex gårdar i den egna
socknen samt tjugofyra gårdar i den övriga
delen av Luggude härad. 10
Borganläggningar med ett nytt utseende
och med andra dimensioner än tidigare
börjar uppföras. Huvudgårdens funktion
förändras från att förr ha varit en enskild
gårdsenhet till att nu bli centrum i ett större
godskomplex. En äldre anläggning som
den i Krapperup, där en grupp gårdsbyggnader omgärdades av en ringmur, blir där-
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för mindre ändamålsenlig. Denna, som var
inriktad på försvar av gården, ersättes av
ett byggnadsverk, där försvaret av stor¬
mannens bostad blir huvudsaken. Som
redan ovan berörts, uppföres det sist¬
nämnda vanligen i sitt första skede som ett
enda fast hus, vilket efterhand får en allt¬
mer slottsliknande karaktär. Medan i många
fall den medeltida huvudgården helt över¬
ges, har man i Krapperup raserat den äldre
byggnaden, varefter den nya uppförts på
samma plats. I samband härmed har då
sannolikt borgområdet omplanerats i och
med att den medeltida runda eller ovala
grundplanen ersättes med en rätvinklig.
Resultaten från grävningen på Krapperups
borggård kan, sett ur ett större jämförande
perspektiv, tyckas blygsamma. I Skåne
torde det dock vara ett förhållandevis gynn¬
samt arkeologiskt källäge för en medeltida
huvudgård, trots att Krapperup bör ha till-

hört en mera betydande kategori av sådana
gårdar. Troligen förhåller det sig på samma
sätt på fler platser i Skåne att borganlägg¬
ningar från senmedeltid och renässans över¬

lagrar äldre medeltida byggnader.
Den byggnadshistoriska tolkning, som
givits av det medeltida Krapperup, dess till¬
komst och försvinnande, har i det före¬
gående satts i samband med en allmänhistorisk utveckling, av vilken endast
huvuddragen relaterats. Det arkeologiska
materialet har här inte använts så mycket
för att utvinna ny kunskap om denna ut¬
veckling som att illustrera ett allmänt per¬
spektiv, ur vilket de medeltida borgarna
bör ses. Som avslutning kan det vara moti¬
verat att understryka möjligheterna att an¬
vända detta material i större bebyggelse¬
historiska helhetsanalyser, exempelvis för
ett studium av den feodala samhällsstruk¬
turens dunkla äldsta skede.

Noter
1. Undersökningen tillkom pä initiativ av friherrin¬
nan Wanda Gyllenstiema på Krapperups slott och
genomfördes i regi av Skånes Hembygdsförbund
under ledning av förf.
2. Slott och herresäten i Sverige. Skåne, del 1.
s. 148 f .
3. Ibid.
4. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, II,
sp. 121.

26

5. a. a. sp. 121 f.
6. a.a. sp. 126.
7. 1. Andersson: Skånes Historia, Senmedeltiden,
1974. s. 45 ff.
8. a.a. s. 378 f.
9. a.a. s. 374ff., C. G. Weibull: Skånska jord¬
brukets historia intill 1800-talets början, 1923, s. 37 f.
10. 1. Andersson a.a., s. 379.
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Stadsarkeologi i Ronneby II
Under augusti månad slutfördes den sista
etappen av den arkeologiska undersök¬
ningen i kvarteret Ernst i Ronneby - ett
arbete som tagit sex grovarbetare och fyra
arkeologer ca sju månader att genomföra.
Eftersom en stor del av exploateringsytan
tidigare varit bebyggd med källarförsedda
hus har det arkeologiska arbetet huvudsak¬
ligen koncentrerats till kvarterets sydvästra
del, där en sammanhängande yta på ca
630 m2 undersökts. Kulturlagrens mäktig¬
het har varierat mellan 1-2 m. Preliminärt
kan bebyggelsen i det undersökta området
delas in i fyra faser.
1. Tiden före år 1300.

2. Ca 1300-1400.
3. 1400- och 1500-talet.
4. 1600-talet.
1. Till tiden före 1300 kan föras åtta
s.k, lerbottnar av varierande form och stor¬
lek. Dessa låg nedgrävda i den sterila
bottensanden på det grundtopografiskt sett
högsta området i schaktets norra del. På de
lägre och under denna period sankare par¬
tierna i undersökningsområdets södra och
västra delar påträffades rester av flätverk
och andra hägnader. Sannolikt har området
använts som betesmark eller liknande. Den

egentliga bebyggelsen bör vid denna tid ha
legat på högre och torrare platser i staden.
2. Kring år 1300 sker, av fynden att
döma, en kraftig tillväxt av staden. Det
sankare och ur bebyggelsehänseende
mindre lämpade området tas då i anspråk.
Sammanlagt kan resterna av minst fem hus
påvisas. Dessa ligger huvudsakligen utmed
en stenlagd gränd som löper i no -sv rikt¬
ning. Tre hus har tydliga rester efter kupol¬
ugnar. Ett av dessa delades av en mellan¬
vägg i en bostadsdel och en ladugårdsdel.
Till denna bebyggelsefas kan även. knytas
ett par avfallsgropar med läderspill, huvud¬
sakligen från skotillverkning, samt ett mar¬
kant slagglager, som vittnar om metall¬
hantering.
3. På 1400-talet ändrar området åter
karaktär. Bebyggelseintensiteten sjunker.
Från denna period kan endast påvisas en
stenkällare, en brunn i skiftesverk samt
en träklädd avfallsbinge. Möjligen hänger
den här förändringen samman med en reg¬
lering av stadsplanen.
4. Till 1600-talets förra hälft dateras en
större sammanhängande stenläggning, drygt
20 m2, med vattenrännor, sannolikt en
gårdsplan eller liknande. Ett tiotal ned¬
grävda avfallstunnor kan också föras till
tiden kring 1600.
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Kv. Emst i Ronneby: Översiktsbild med resterna efter tre hus och en stenlagd gränd från fas
I mitten en 1800-talsbunn.

Ovanligt goda bevaringsförhållanden har
medfört att fyndmängden blivit avsevärd,
grovt uppskattat 10-12 m3.
Under våren och försommaren stod
schaktningsarbetet för dagvattenledningar i
stora delar av det medeltida stadsområdet
under antikvarisk kontroll. Förutom de
byggnadslämningar som härvid under¬
söktes, insamlades värdefull information
om Ronnebys grundtopografi.
Leifh Stenholm

28

■

2.1

Utgrävt i Kristianopel
Som ett led i Christian IV:s militärpolitik
grundades under 1600-talets början en rad
nya städer. År 1600 flyttades den medel¬
tida staden Avaskär cirka 800 m söderut
till ön Korsaskär. Den nya staden
Kristianopel
kom att utgöra den öst¬
ligaste länken i en fästningslinje längs
gränsen mot Sverige. Kristianopel var en
av de första renässansstädema som anlades
i Norden. Stadsplanen, som var högst mo-
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Från utgrävningarna i Kristianopel: Murad källare från ca 1600.

dem för sin tid, baseras på ett rätvinkligt
gatsystem. Under kriget mellan Danmark
och Sverige på 1670-talet utkämpades
hårda strider om Kristianopel. 1677 för¬
stördes staden och dess handelsrättigheter
överfördes på det år 1680 grundade Karls¬
krona. Kristianopel blev köping under
Karlskrona och stora områden innanför de
gamla stadsmurarna lades ut som åker och
betesmark. Flera husgrunder kan fortfaran¬
de skönjas direkt i markytan. Vad som
ur forskningssynpunkt gör Kristianopel sär-

skilt intressant är att man här står inför
möjligheten att studera arkeologiska rester
efter en stad, som låter sig dateras till en
snävt begränsad tidsperiod.
Under oktober månad genomförde Riks¬
antikvarieämbetets lundakontor en arkeo¬
logisk undersökning i anslutning till exploateringsarbete invid Pålsgårdens cam¬
pingstation. Totalt berördes ett område på
ca 180 m2. Över detta lades ett provgropssystem om 12 st 2,0x0,6 m stora
gropar, varvid murrester och raserings29

massor påträffades. I anslutning till murar¬
na togs ett större schakt, ca 40 m2, upp
med maskin. Murarna, som var ca 0,6 m
breda och bestod av sten, tegel och kalk¬
bruk, visade sig ingå i en ca 6x6 ra stor
och 1,5 m djup källare. Ner till denna
ledde två yttre trappor av kalkstensflis, en
i östra och västra väggen. Vid den södra
väggen fanns en öppen spis, murad i tegel.
Kring spisen utgjordes golvet av ett lerblandat jordlager. Resten av golvet har
varit av trä. I raseringsmassoma påträffades
en mängd taktegel samt en del kakelflis
som antyder att det funnits en kakelugn
i huset. I övrigt förekom sparsamt med
fynd i källaren. Största fyndgruppen ut¬
gjordes av enkel hushållskeramik. Trots
att inga direkt daterade fynd framkom,
får man anta att byggnaden uppfördes knng
år 1600.
Leifli Stenholm
Undersökningar i Ny Varberg

Riksantikvarieämbetets Kungsbackakontor ,
UV-väst, har företagit en provundersökning
i det medeltida Ny Varbergs stadsområde.
Anledningen till undersökningen var en
planerad breddning av väg E6 som skär
genom området i nord -sydlig riktning.
Ny Varberg anlades, troligen under
tidigt 1400-tal, som ersättare eller komple¬
ment till Getakärr som låg i det nuvarande
Varbergs norra del. Getakärr omnämns av
Saxo i slutet av 1 1 00-talet som Lacus
Caprinus och ruiner av stadskyrkan från
ca 1300-1350 undersöktes av A. Sandklef
1937.
Någon gång under 1400-talet anläggs
den nya staden ca 5 km längre norrut, där
Himleån och Munkån löper samman. Den
kallas Ny Varberg eller Nyby och omnämns
i historiskt källmaterial första gången i ett
brev 1443, beseglat av bland andra stadens
borgmästare. Anledningen till att anlägga
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en ny stad kan ha varit att man önskade
en bättre hamn än den i Getakärr eller få
bättre kontroll över handeln med bl. a. oxar
över gränsen från Sverige.
Den nya stadens läge var fördelaktigt,
Himleån och Munkån utgjorde stadsgräns i
söder, väster och nordväst. Skyddet mot
fiender ökades av att man byggde vallar
utmed åarnas stränder och en dubbel vall
med vallgrav på den norra och östra sidan
mellan de båda åarna. Stadsområdet blev
på detta sätt ca 25 ha stort.
Staden och dess borgare förekommer åt¬
skilliga gånger i historiskt källmaterial från
14 och 1500-talen, man idkar livlig handel
med städerna kring södra Östersjön, stöder
Marcus Meyer under Grevefejden, handlar
med sill på marknaden vid Skanör-Falsterbo
och i Dragör. Omkring 1560 behöver val¬
larna förbättras och man får skattelättnader
för att bekosta detta. Men trots detta intas
och bränns Ny Varberg av svenska trupper
under nordiska sjuårskriget 1565.
Efter 1570 påbörjas återuppbyggnads¬
arbetet, de överlevande från 1565 börjar
flytta tillbaka. Falkenberg och Kungsbacka
förlorar för en tid sina stadsrättigheter och
man vill tvinga borgarna att flytta till
Varberg.
En brand härjar staden 1597, men av
källmaterialet att döma påverkar den inte
handeln i någon större grad, men 1612 intas
staden av svenskarna och förstörs.
På befallning av Christian IV flyttas
staden till Platsama omedelbart sydost om
Varbergs fästning och Ny Varbergs stadsområde blir åker och betesmark under
Lindhovs kungsgård. Idag är de utplöjda
vallarna och en förhöjning i marken där
klostret har legat de enda synliga spåren av
staden.
Ny Varbergs stadskyrka, belägen väster
om väg E6 under Lindhovs ladugård och
lada, undersöktes av A. Sandklef 1936.

Karmel iterklostret, öster om E6 och nära
nordöstra vallen undersöktes av M. Fors¬
ström 1965 och 1968 företogs undersök¬
ningar i stadens norra del, väster om E6,
av Q. Sundnér.
Vid provundersökningen i oktober 1979
grävdes provgropar på en ca 500 m lång
sträcka, från vallen i norr till Himleån i
söder. I samtliga gropar konstaterades
medeltida kulturlager på mellan 0,15 och
0,8 m tjocklek. lümningar efter ett tiotal
hus i form av syllstcnsrader, raseringar och
golvhorisonter samt en brunn och några
kullerstensläggningar påträffades. Dessa
anläggningar var spridda över hela under¬
sökningsområdet och förekom på liera
olika nivåer i groparna.
De olika kulturlagerhorisonterna var
skilda åt av flygsandlager vilket underlättar
den relativa dateringen av stadens faser.
En kommande undersökning kan ge svar
på åtskilliga frågor om staden. Bland andra:
när och varför anladcs den, är t.ex. klostret
en urbaniseringsfaktor? Hur har stadsplanen
sett ut, har den ändrats? Men vad och
vem har man handlat, och vilka hantverk
har man ägnat sig åt? Hur har det yttre
politiska skeendet påverkat stadens eko¬
nomiska och sociala struktur, återspeglat
i stadsplan, enskilda byggnader och fynd¬
sammansättningar.

Lasse Wallin

* Bevaringsplan »

för Åhus

När Christian IV år 1614 lät anlägga
Kristianstad, satte han också slutgiltigt
punkt för den ställning Åhus och Vä hade
haft som medeltida stadsbildningar. I Åhus
blev omvandlingen dock aldrig lika drastisk
som i Vä även om stadsprivilegiema drogs
in. Hamnen hade nämligen århundradena

igenom en stor betydelse som lastageplats
för borgarna i Kristianstad.
Kommunikationerna har ofta spelat en
avgörande roll i tätorternas historia. Så har
det alltså i ett längre perspektiv också varit
i Åhus. Här blev dock aldrig jämväg och
industrialisering det begreppspar man an¬
nars är så van vid. Visserligen tillkom
»Spritan» 1907. Men fabrikskomplexet för¬
lädes öster om den egentliga stadskärnan.
Det var också här den nya bostadsbebyg¬
gelsen växte upp - i grannskapet av järn¬
vägsstationen. Stadskärnan kunde alltså
leva vidare med sitt medeltida gatunät.
Bebyggelsen förnyades visserligen, men
mycket försiktigt. Längorna i en våning
ersattes kring sekelskiftet på sina håll av
en- eller tvåvåningsbyggnader i gult eller
rött tegel. Den utvecklingsoptimism, som
präglade 1888 års tomtregleringsförslag
blev dock aldrig verklighet. En viktig
faktor i det sammanhanget var förmodligen
tobaksodlingen. De små, öppna, tobakslyckoma mitt inne i samhället spelade en
viktig roll i hushållsekonomin, vilket in¬
direkt förhindrade en förtätning av kvar¬
teren.
Redan i slutet av 1800-talet upptäckte
kristianstadsboma Åhus som badort. Sam¬
tidigt växte de första sommarvillorna upp.
Numera är Åhus något av en förort eller
sovstad till Kristianstad. Av de drygt 1.700
utpendlama varje dag, tar sig omkring
1.200 personer in till residensstaden. Åhus
upplevs alltså som en attraktiv boendemiljö
där bebyggelsen inom stadsområdet och
närheten till havet utgör de viktigaste
komponenterna.
Idag har det centrala Åhus omkring 200
bostadshus, varav ett tjugotal fungerar som
fritidsbostäder. Här finns offentlig service,
samlingslokaler samt handel och hantverk.
Mitt i detta möter medeltiden i form av
gatunätet, ett dussintal välvda källare,
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kyrkan, rådhuset samt resterna av S:ta
Annas kapeli och klostret. I nord och
nordväst skymtar stadsmuren och alldeles
i närheten av den egentliga stadskärnan
ligger resterna av ärkebiskopsborgen och
S:t Jörgens hospital. Den profana bebyg¬
gelsen är förhållandevis ung. Enstaka
byggnader i grannskapet av torget går
tillbaka till 1700-talet. Annars är det främst
1800-talets boningslängor och sekelskiftets
tegelarkitektur med inslag av yngre villa¬
bebyggelse, som präglar stadsbilden.
»Miljö» ar alltid svårt att definiera. Hans
Folkeson har också i huvudsak klokt nog
avstått från detta i sitt examensarbete kring
»Åhus stadsområde. Bevarande av den
äldre bebyggelsen och miljön» (Stads¬
byggnad 1 b, Lunds Tekniska Högskola,
1979). Han tar istället upp de olika ele¬
ment, som sammantaget ger miljöupp¬
levelsen: Byggnadernas placering och höjd,
deras fasad- och takmaterial, gaturum och
hägnad. Det är inte de enskilda bygg¬
naderna, som tilldrar sig hans intresse utan
samspelet mellan olika byggnader och
gaturummet.

Någon ingående beskrivning av de en¬
skilda husen hittar alltså inte åhusbon i
Folkesons arbete. Däremot en både lättläst
och detaljrik framställning av Åhus poli¬
tiska och ekonomiska historia, stadsplanens
utveckling och bebyggelsens historia. Den
följs av en klassificering av bebyggelse
och gatumiljö.
Med hjälp av sina allmängiltiga kun¬
skaper och sin speciella kännedom om
Åhus ger Folkeson därefter konkreta råd
och anvisningar för hur särarten i Åhus
skall kunna bevaras. Det gäller både stom¬
me, fasader, tak, fönster och dörrar samt
målning vad bebyggelsen beträffar. Även
hägnader, vegetation, gatubeläggning,
belysning och skyltar tas upp till behand¬
ling. I huvudsak vänder ju detta sig till
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den enskilde husägaren, som f.ö. har en
utmärkt utgångspunkt i det värdefulla bild¬
material, som S:ta Annas Gille disponerar.
Men författaren understryker också kraftigt
att kommunen måste ta sin del av ansvaret.
De sammanlagt 11 stadsplanerna måste
revideras om särarten i Åhus skall kunna
leva vidare. Det gäller exempelvis både
småskaligheten och byggnadernas pla¬
cering. Gaturummen måste också ägnas
större uppmärksamhet. Vid grävningsarbeten ser författaren det som naturligt
att storgatstenen tas fram eller komplet¬
teras.
Likaså behöver trafikföringen
anpassas efter stadskärnans egenart. Eko¬
nomisk medverkan till enskilda fastighets¬
ägare i form av arkitekthjälp och behovet
av en materialbank är andra påpekanden
från författarens sida.
Någon egentlig »användningsplan» är det
inte Hans Folkeson presenterat. Han förut¬
som alla vi andra
sätter
att stadsområdet får leva vidare som boendemiljö
med inslag av handel, service och små¬
industri. Möjligen finns det utrymme för
ytterligare ett tjugotal nya fastigheter i
stadsområdet
om de är anpassade i läge,
storlek och proportioner, material och
fasadbehandling samt takvinkel.
Hans Folkesons examensarbete är alltså
mycket innehållsrikt, trots sina bara 50
sidor. Av dessa är dessutom omkring
hälften illustrationer. Genom »Gillets»
försorg har åhusboma själva fått möjlighet
att ta del av publikationen, vilket ar
mycket värdefullt. En medveten bevarande¬
planering utgår ju i hög grad från den
enskilde fastighetsägaren. Det är viktigt
att denne inte bara upplever miljön utan
också förstår hur den är uppbyggd. Men
lika viktigt är att kommunen tar planen
som ett instrument för det fortsatta
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bevarandearbetet.
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