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Bjersjöholms gamla slott
En byggnadshistorisk översikt
Av Solve Johansson
Institutionen tor konstvetenskap. Bo* 1 703, 221 01 Lund 1

Under våren 1077 påbörjades en byggnadshistorisk undersökning
av Bjersjöholms gamla slott i samband med en uppmåtningsövning på konstvetenskapliga institutionen i Lund. Därefter
har undersökningen fortsatt och vidareutvecklats. Även
om den ännu inte avslutats kan det vara pä sin plats med
sammanfattning av de resultat och frågeställningar som hittills
kommit i dagen. De berör såväl byggnadsteknik som
funktioner och estetisk utformning.1

Pa godset Bjersjöholm (Bergsjöholm) i
Bjäresjö socken, fyra kilometer nordväst
om Ystad, finns idag två slott
det nya
och det gamla. Det förstnämnda ligger
uppe pa 'bjeret' och byggdes omkring 1850
som ersättning till det gamla.2 som är be¬
läget vid höjdens norra fot i en dal av ängs¬
mark. För att komma dit mäste man pas¬
sera gardens ladugärd.
Som byggherre till slottet står riksrådet
och länsmannen pä Malmöhus, Björn Niel¬
sen Kaas och grundläggningen skulle ha
ägt rum omkring 1576. En inskriftstavla
bär detta artal tillsammans med texten:
BIØRN. K A ASES. FERNE. OC MØR¬
NE. F. CRISTENZE. NILSDATTER. och
ulierna Kaas och Bjørns samt Rotfelts och
Høgs hjälmprydda vapensköldar. Det anses
också att Bjørn Kaas år 1576 blev ensam
ägare till Bjersjöholm och att han dä fick

—

nioliv att påbörja slottsbygget. Tidigare,
Iran och med omkring 1558, delade han
ägandeskapet med svågern och riksamiralen
Erik Eriksen Lykke. Gärden kom han över
genom giftermål med Cristenze ur släkten
Rott elt som haft den i sin ägo sedan början
av 1400-talet. Hur egendomen var bebyggd
under medeltiden vet vi ännu inget om.
Byggiwdshistorisk översikt
Omkring hundra ar efter slottets förmodade
tillkomst gjordes de första kända avbildningarna. Burmans ritning frän 1 680-talet ,
som publicerades i Abraham Fischers Prospecter . . . 1756. visar slottets exteriör
Iran sydost. Bilden ur tydligt idealiserad,
men ger ända en rad viktiga informationer.
Den kan t. ex. jämföras med de betydligt
mera tillförlitliga uppmätningsritningar,
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Fig. 2. Foto från söder 1979.
Fig. 1. Christoffer Hartungs situationsplan 1680.

som Christoffer Hartung gjorde 1680, in¬
klusive en förteckning med namn och mått
på varje rum.ÿ De antas ha tillkommit in¬
för en planerad renovering av den dåvaran¬
de ägaren Magnus Gabriel de la Gardie
1681). Att denna renovering aldrig
( 1 674
förverkligades framgår av ett syneprotokoll
från 1695. "' Då befann sig slottet i ett be¬
drövligt tillstånd.
Avbildningarna visar att det fyrlängade
Bjersjöholm låg i det sydvästra hörnet av
en sjö med vallgravar in mot land och mel¬
lan slottsholmen och en trädgårdsholme i
öster. Denna sjö bredde ut sitt vatten i
dalen ända fram till mitten av 1800-talet dä
den genom utdikning försvann och förvand
lades till ängsmark. De ursprungliga förhål¬
landena går att skönja i topografin än idag.
Till Bjersjöholm kom man närmast an¬
tingen från Bjåresjö eller Hedeskoga, två
kyrkor som på olika sätt haft samröre med
slottet.5 I Bjäresjö finns Björn Kaas och
hans hustrus kyrkbänkar frän 1562 fort¬
farande kvar och tornet i Hedeskoga har

—

nischarkitekturen gemensam med slottet.
Till själva borgen kom man via cn för¬

2

borg bestående av jordbrukets ekonomi¬
byggnader, d.v.s. liksom i våra dagar.
Det var ett fort i f i kator i s k t drag lika vål som
ett praktiskt. Man måste se slottet som en
del av ett gårdskomplex. För att komma in
på borggården behövde man törst passera
över en vindbrygga och därefter genom
portgenomgången, markerad av ett port¬
torn, i södra längan. Denna väg går man
fortfarande, även om både vindbrygga och
porttorn sedan länge är försvunna. Denna
del av den södra längan revs omkring
1890. Det återstående partiet inlemmades
i den östra längan, bl. a. revs den tredje
våningen och ändrades takriktningen. Inskriftstavlan, som satt över porten, flyt¬
tades över till den nya gaveln.
Bilden av exteriören enligt Burmans rit¬
ning visar på en mycket regelbunden fyr
längad anläggning, men alt gavlarna på den
södra och norra längan är olika. Pä den
södra kan vi konstatera en senmedeltida
trappstegsgavel, medan den norra har en
volutforinad gavel enligt renässansens regler.
Den gängse uppfattningen om byggordningen är den alt den södra trevåmngs-
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Fig. 3. Burmans ritning från 1680-talel.

längan med porttom och trapptorn på borg¬
gårdssidan är den först tillkomna (1576).
Axel Olsson menar dock att den östra
längan i tvä våningar är den äldsta och alt
den skulle vara uppförd före 1576, men
anför inga bevis. Schwerin och Kjellberg
menar att den östra och västra längan, även
den senare har tvä våningar, uppfördes
efter den södra för att harmonisera med
denna som två flyglar. Detta skulle ha skett
före B jörn Kaas död 1 5K I . Den norra
flygeln i tvä våningar dateras till omkring
1600. p.g.a volulgaveln. Det kan i sä fall
vara under den tid som hans hustru Cris
tenze ensam hade hand om gården. Hon
dog pä Bjersjöholm 1601, eller under den
tid som deras bam stod som ägare, d.v.s.
fram till 1612. 6
Burmans ritning är emellertid svår att an¬
vända som underlag, lika lite som inskriftstavlan. Burman/Fischers bild är t.cx. fel¬
aktig vad det gäller porttornets placering.
Det satt inte symmetriskt utan förskjutet åt
öster med sex fönsteraxlar respektive två
pä vardera sidan. Detta framgår klart hos
Hartung. Vad det sedan gäller inskriltstavlor vet vi inte alltid vad de egentligen
står för. Dc kan ange grundläggningen, ett
etappmål, färdigställandet eller varför inte
något som saknar direkt anknytning till
byggnaden .
Bjersjöholms nuvarande utseende är i

hög grad produkten av de omgestaltningar
som gjorts i olika omgångar under de se¬
naste 200 åren. Dörr- och fönsterplace¬
ringen, liksom rumsindelning och interiör
samt exteriörens vita puts tyder på en kraf¬
nyklas¬
tig ombyggnad omkring 1800
sicismens tidevarv. 1 Ulrik Thersners Skån¬
ska utsikter nämns en ombyggnad 1790.
d.v.s. under den tid som slottet ägdes av
Charlotta Ulrica von Essen och hennes man
Joachim Cook (1769?— 1826). Enligt sam¬
ma källa revs den norra längan samt trapptornet till den södra vid samma tillfälle.
Under loppet av 1800-talet förföll slot¬
tet och vid århundradets mitt övergavs det
till förmån för det nya. Det var under lag¬
mannen och borgmästaren i Ystad, Tage
Sylvans, tid (1847— 1872). Omkring 1890
revs större delen av den södra längan,
huvudbyggnaden. Anledningen till förfallet
och nedrivningama är okända, men för¬
klaras vanligen av att utdikningama med¬
förde att grundvattennivån sänktes. Då rutt¬
nade underlaget för murverket, antagligen
rustbädd eller pålning, och husen satte sig.
Det kan emellertid även finnas andra för¬
klaringar, t.ex. funktionella och stilmässiga
förändringar. Nya bostadsvanor växte fram
under 1800-talet och de äldre herremansbostädema ersattes av mera borgerligt präg¬
lade bostadsmiljöer.
Det finns ett fotografi av södra längan
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Södra längan
Av både Hartungs ritning och egna iakt¬
tagelser framgår det att södra längan var en
långsträckt byggnad (ca 34x 1 1 meter) med
mycket tjocka skalmurar (ca 130 160 cm)
runt om och i samtliga tre våningar. Något
förskjutet i öster fanns det framskjutande
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Fig. 4. Hartungs uppmätning av bottenvåningen 1680.

som togs 1889, antagligen taget strax före
nedrivningen. Det ger intryck av ett slott i
ett tämligen ruinerat tillstånd.
Under 1920- och 1930-talen gjordes en
rad försök att få anläggningen på fötter
igen. Det var under den danska hovjägmäs¬
taren G. A. Hagemanns tid (1916 1965).
1924 tillkom, delvis på den norra längans
plats, ett transformatortorn, en port och en
mindre envåningsbyggnad. Dessa nytill¬
skott fick en utformning som harmoniserar
med de äldre längornas formspråk.7 Sam¬
tidigt renoverades taket och exteriören.
Vissa sockelpartier cementputsades och
kvadermålades och en rad blindnischer och
friser, som gömts under nyklassicismens
vita puts, togs fram. Professor Otto Rydbeck deltog i detta arbete, liksom dåvaran¬
de amanuensen Nils Gösta Sandblad, men
några undersökningar gjordes inte.
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Fig. 5. Hartungs uppmätning av våningen 1 trappa

upp 1680.

porttornet och på gården stod ett trapptom,
fyrkantigt i grundplan men sexkantigt för
övrigt. Idag återstår ca 1/4 av längan som
harmoniserats med den östra längan.
Bottenvåningens exteriör består av kvaderstenblock och däröver tegel. Samma
mönster gäller för hela slottet. Mellan bot¬
tenvåningen och våningen en trappa upp
finns en dubbel rundbågfris där varannan
båge är välvd av formtegel och varannan av
på samma sätt formad kritsten. På ett av teg¬
len, i den ursprungliga gaveln i öster, finns
ett tegelmärke. Över frisen, på gaveln
under en våningsgesims som fortsätter runt
hela anläggningen på utsidan, finns ett
något insänkt vertikalt band, ett s.k. renäs¬
sansband, som löper runt hela östra längan.
Blindnisherna i övervåningen har profile¬
rade falsar. I den mellersta nischen mot

ladugården, har man placerat en sandstens¬
skulptur som antagligen härrör från en ned¬
riven spisel. Under denna sitter den om¬
talade inskriftstavlan. Mellan våningarna
dar över fortsätter samma band och gesimsschema som tidigare, men därefter har ex¬
teriören förryckts av 1890 års ombyggnad.
Den till hälften nedgrävda källarvåningen
var indelad i ett utrymme väster om port¬
genomgången och ett i öster. Det senare
finns fortfarande kvar i välbevarat skick.
De var välvda med dubbla tunnvalv som
stöddes av mittpelare. Våningen en trappa
upp bestod av tre rum till vilka man kom
från en förstuggång som var förbunden
med trapptornet. i väster låg 1680 ’som¬
marsalen' med privet i gaveln, i mitten
‘grönstugan’ och i öster ’frustugan’ från
vilken man kom ut till ’kammaren över
porten’. Från frustugan fanns även en för¬
bindelse över till östra längans andra våning.
Den tredje våningen hade motsvarande plan
med ’västra salen’, ’mellankammaren’ och
västra salen’, ’mellankammaren' och
’östra salen’ med privet vid gavelns norra
sida. 1 porttornet fanns en kammare. Vin¬
den benämns ’havreloftet’. Anläggningens
andra vindar användes även de på samma
sätt, d.v.s. som sädesmagasin.
Av portgenomgången återstår idag den
östra sidan bortsett från det framskjutande
partiet. 1 denna återfinns en av de ur¬
sprungliga fem portkamrarna, liksom ned¬
gången till den östra källaren. Vad som
hänt i denna är att en ny fönsteröppning
tagits upp i den ursprungliga gavelns norra
sida samt att valvet genombrutits för en
trappa upp till husets andra våning. Detta
gjordes omkring 1890. Hos Hartung finns
en uppgift om en murtrappa upp till denna
våning, men någon sådan har inte kunnat
konstateras. Denna våning som ursprung¬
ligen var en del av frustugan har försetts
med en helt ny indelning. Fönsterplace¬

ringarna är ursprungliga. Fönstret i gavelns
norra del kan dock lika gärna vara en
privetöppning. Det framgår av Burman/
Fischers avbildning att det här fanns en
privet som bevisligen tjänat den tredje vå¬
ningen, men den är så bred att den även
kan ha fyllt sin funktion för frustugan. I
fasaden finns spår av denna privetutbyggnad. Den ursprungliga passagen mellan
södra och östra längan finns kvar, sam¬
tidigt som en ny öppning togs upp 1790
för att ansluta till den då inrättade förstuggången i östra längan. Denna öppning är nu
igensatt sedan en lägenhetsombyggnad på
1930-talet. I muren åt sydväst, d.v.s. vid
det parti där porttornet sköt fram. finns en
garderob som kan vara ursprunglig och kan
ha haft något samband med tornet.
Vindsvåningen, d.v.s. den ursprungliga
tredje våningen, har en takstol som i sina
delar antagligen härstammar från den ur¬
sprungliga. Den är dock helt ommöblerad
sedan 1890. 1 denna våning blottas därut¬
över skalmuren och murkrönet mot östra
längan. Detta murparti fanns det ingen an¬
ledning att riva ned. Det består i sin nedre
del av gråsten i kraftiga block. Enbart krön¬
delen är i tegel, stortegel i oregelbundet
munkförband med ritsade fogar.8

Östra liingan
Denna länga (ca 25x8 meter) i två våningar
saknar egen gavelmur i söder. Den är
byggd direkt mot den södra längan med
tydliga stötfogar därimellan. Yttermurama
är inte fullt så kraftiga som i södra längan
(ca 1 10 cm).
Den södra delen av bottenvåningen mot
borggården, som dokumenterats, visar att
man vid olika öppningar, brutit mönstret
med kvadersten och använt sig av tegel
i stället. Men inte bara tegel utan även krit
sten i tegelformat i vartannat skift, d.v.s.
5
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Fig. 6. Uppmätning av bottenvåningen

en polkagrisrandning upp till den fris av
stickbågar som markerar övergången till
våningen en trappa upp och som går längs
hela gårdssidan. Den senare som knackades
sonder i samband med överputsningen
1790, har varit uppbyggd med formtegel.
Vartannat bågfält har varit vitt och vart¬
annat svart. Strax under och över andra
våningens fönster och dubbelblindnischer
går vertikala band av samma typ som på
den södra längan. Vid takfoten finns en fris
av stickbågar och en tandsnittsfris över
varandra.
Östsidan har vissa drag gemensamma
med södra längans ursprungliga gavel, t.ex.
våningsgesimsen. Mellan de båda våningar¬
na går en stickbågfris som delvis är över¬
putsad. Den är enklare utformad än både
södra längans rundbägfris och borggärds6

sidans stickbågfris. Mellan fönstren i över¬
våningen sitter segmentbågformade blind¬
nischer. Gesimspartiet vid taklöten har
samma utformning som på gårdssidan.
På vardera sidan om portgenomgången
finns spår av utskjutande murverk frän
bottenvåning upp till tak. Det är spår av
rökkanaler. Övervåningens privet i norra
delen är klart utmärkt, bl.a. genom be¬
varade konsoler. Den ingår i ett murparti,
som löper omedelbar risk att störta samman.
Gaveln mot norr har utformats efter ned¬
rivningen av den norra längan.
Enligt Hartung bestod den östra längans
bottenvåning 1680 precis som idag av en
del på vardera sidan om den välvda genom¬
gången i mitten. Mot borggården är detta
mittparti starkt omrört, varför det ännu är
för tidigt att säga hur det utformats under
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i den södra och östra längan 1977.

skilda tider. I själva gången finns i dess
norra sida en murtrappa upp till över¬

våningen. Dess ålder är svår att fastställa,
men det troliga är att den tillkom 1790.
våningen. Dess ålder och funktion är svår
att fastställa.
I söder finns ett utrymme med langs¬
gående stickval vt tak. detta är nu indelat i
tvä rum. Till det södra kommer man frän
en sekundär dörr på horggårdssidan. Till
det norra förrådsrummet kommer inan via
en dörr i genomgången. Inte heller den är
ursprunglig. Hela detta utrymme hade en an¬
nan indelning 1680. Från en dörr mot borg¬
gården, där det nu sitter ett fönster, kom

eldstad i muren i öster. Den har förvandlats
till ett fönster. Denna eldstad hade sin mot¬
svarighet i rummet norr om genomgången

man först in i en förstuga med eldstad.

och rökkanalerna är tydligt markerade i
fasaden. När de försvann är oklart. Den
norra kan ha försvunnit mycket tidigt. Den
finns inte med på Hartungs ritning.
I norr finns två rum. Närmast gången det
tvärvälvda rummet med eldstaden, som för¬
vandlats till ett skåp. I väggen åt norr finns
tre skåpnischer. Hartung benämner det
’ladugårdens kammare’, men det kan tidi¬
gare även haft en köksfunktion. Ursprung¬
ligen fanns rummets enda fönster på var sin
sida om eldstaden, d.v.s. på slottets utsida,
medan den ursprungliga dörren som nu låg

Från denna förstuga kom man in i ett rum
i söder, Trustugkammaren’, och vidare in
i ett rum i norr, ’mjölkstugan’, som hade en

i genomgången.
Längst i norr ligger det kanske märk¬
ligaste rummet, slottskapellet, som ärkryss7
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Fig. 7. Uppmätning av våningen 1 trappa
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Fig. 8. Gunnar Redelius uppmätning av exteriören i öster av södra och östra längan 1972.
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Fig. 9. Gunnar RedeJius uppmätning av exteriören mot borggården av södra och östra längan 1972.
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Fig. 10. Tegelmär¬
ke från Jen östra
längan.

välvt med gotiska ribbtegel. Dessa valv
vilar på kolonner som i varje fall delvis
visat sig vara klart sekundära. Frågan har
ställts om vilket ursprung valven kan ha.
Enligt den muntliga traditionen (5) skulle
frun pä BjersjöhoJm, Cristen/e?. ha låtit
riva ned Lilla Tvärens kapell, några kilo¬
meter söderut, för att använda det som
byggnadsmaterial till slottet. Det är inte
helt otroligt att den berättelsen stämmer
företeelsen är
riverens med verkligheten
ett känt fenomen och att valven kan för¬
klaras med detta.
Ljuset till kapellet kommer från fönster¬
öppningar både mot gård och i öster. De
har i båda fallen förstorats i höjdled från
att ha vant fönster av normalstorlek. Golvet
består idag dels av oktoagonalt rött golv¬
tegel, av en typ som var vanlig under
1500-talet, dels av gult tegel som placerats
på kant.
Övervåningens rurnsindelning förändra¬
des helt i samband med 1790 års ombygg¬
nad. Här fanns ursprungligen tre huvud¬
delar. I söder, från vilket håll man kom in
från frustugan låg bl. a. barnkammare, i
längans centrum låg det rum som anses ha
varit herrstugan, av Hartung benämnt som
detta. 1 1695 års syneprotokoll heter det
'rödstugan'. Det hänger samman med att
rummet haft röda väggmålningar, som en¬
dast delvis är bevarade under senare vit-

—
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pulsade lager i lörstuggången. Till rumsenheten hörde även etl litel kontor. I norr,
över kyrkan, fanns ett rum med privet i
muren i osier. Denna privet är till stor del
bevarad.
Ombyggnaden innebar framför allt att en
förbindelsegång tillkom mot gården. Den
nyklassicistiska interiören är hårt åtgången
men i sina stycken mycket praktfull. Här
finns bröstningspaneler, döir- och fönster¬
omfattningar och stuckaturer.
På vinden kan man beskåda den ur¬
sprungliga takstolen i ek och lur, som till
mycket stor del är välbevarad. Den är upp¬
byggd med tassar och stödben och har dubb¬
la hanband. En av hängstolpama och stora
delar av det langsgående dragbandet, som
tillsammans bar upp och förstagade bjälk¬
laget, finns kvar. Takstolen är en märklig
konstruktion som har mycket högt byggnadshistoriskt värde.
Norra Uinÿan
Av denna länga (ca 34x 10 meter) återstår
enbart fragment av grunden och murverken
som den haft gemensamma med östra och
västra längorna. Murtjockleken har varierat,
den har varit ca 1 20 cm utåt och ca 80 cm
mot borggården. Bjälklaget har varit helt i
trä. Om exteriören kan vi tyvärr inte säga
mer än att gavelröstet åt öster varit voiutformat om vi kan lita på Burman/Fischer.
Bottenvåningen innehöll 'brygghus’ med
trappa upp till övervåningen i öster, där¬
efter kom ’stora köket’ och 'kökskam¬
maren’. 1 västra delen fanns en förstuga
och bakom den ’torvhuset' med privet och
längs i väster ’gamla borgstugan'. Detta var
gårdsfolkets bostad.
Övervåningens östra del bestod av tre
rum som gemensamt kallades ’loftet över
brygghuset och köket’. I väster länns ’skul¬
len och dess kammare', som man nådde via

en fritrappa i hörnet av denna länga och
den västra.

-%

•

1

9-

Västra längan

Denna två våningar höga långa (ca 26x9
meter) saknar, precis som östra längan,
egen gavelmur i söder.
Fasaden mot borggården har kvaderstenar i bottenvåningen. Mellan övervå¬
ningens fönster, som har sin ursprungliga
placering, finns dubbelblindnischer med
hängstavar och där över går ett band och en
stickbågfris på samma sätt som på den
östra längan. Teglet, t.ex. vid tidigare dörr¬
öppningar, är i storformat och har ritsade
fogar av samma typ som på vinden till den
södra längan.
Den västra sidan har ett mera rikt form¬
språk med ett stort antal stickbågar mellan
kvaderstenssockeln och en våningsgesims.
Dessa bågar finns dels mellan fönstrens
översidor tre och tre, dels på väggens norra
sida som en dubbelfris. De är delvis över¬
putsade. Mellan övervåningens fönster
finns blindnischer av samma utseende som
mot gården och där över en gesims samt
en stickbågfris en bit nedanför takfoten.
Samtliga fönster i övervåningen är på sin
ursprungliga plats och någon ny öppning
har inte tagits upp. Däremot är ett privet
mellan de båda norra fönstren igensatt.
Cirka sju meter om södra gaveln finns en
’ränna'. Det kan vara spår av en rökkanal
av samma typ som i den östra längan.
Bottenvåningen innehåller idag en smed¬
ja i norr, där det 1680 var 'skorstenskammare’. Resten av våningen har förändrats:
Nya dörr- och fönsteröppningar har tagits
upp och gamla har satts igen. 1 mitten fanns
’storstugan’ med privet i muren i väster och
i söder ’fogdekammaren med kök’. Köket
förklarar rökkanalen.
Genom den redan nämnda fritrappan

;
i,

—

.
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Fig. 1 1 . Foto av frilagt parti av exteriören mot borg¬
gården på den östra längan 1979.

nådde man ursprungligen upp till längans
andra våning som då enbart inrymde ’stora
salen’. Nu har denna ingång satts igen och
två trappor har byggts inne i längan. Stora
salen har delats in med mellanväggar i
korsvirkeskonstruktion, antagligen omkring
1800. Ett större rum i norr fungerade som
kvarn under 1800-talet.

Avslutning

Det märkliga med Bjersjöholms gamla slott
är framför allt dess arkitektoniska rike¬
dom och mångfald. Formspråket har sitt
ursprung i hela det register som 1500-talet
och brytningen mellan medeltid och renäs¬
sans förde med sig. Kvaderstenspartier
kontrasteras med tegelytor som i sin tur
brutits upp på olika sätt. Teglet har t.ex.
varvats med kritsten och väggytorna för¬
setts t.ex. med friser, framför allt rundbågoch stickbågfriser, och olika typer av blind¬
nischer. Avvikelserna mellan de olika
längorna är betydligt mycket större än lik¬
heterna. Att hitta förklaringar eller paral¬
leller har visat sig vara svårt, men kommer
11
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Fig. 12. Gunnar Redelius uppmätning av västra längans exteriörer 1972.

att bli en spännande uppgift för dc framtida och fortsatta undersökningarna. Redan
nu kan dock t.ex. porttomskomplexct i
Borgeby nämnas.9 Bottenvåningen består
av samma typ av kvaderblock och nischoch frisarkitekturen är mycket rik. Vad det
sedan gäller Bjørn Kaas övriga byggnader,

12

huvudbyggnaden på släktgården Staarupgaard och Lundagårdshuset, 10 är de båda
betydligt mycket enklare även om de har
flera drag gemensamma med Bjersjöholm.
De fortsatta undersökningarna, som koncentreras på slottets ursprungliga utseende
och utformning, kommer precis som hittills

att även omfatta byggnadstekniken och
funktionella aspekter samt relationen mellan

dessa interna aspekter och till omvärlden,
t. ex. ekonomiska samband och förhållande
till intilliggande kyrkor. Det är ett unikt
tillfälle att få en heltäckande bild av ett
slott från den här epoken, som inte bör
förspillas. Få skånska slott har genomgått
mera ordentliga undersökningar, de har an¬
tingen inte varit tillgängliga eller varit
omöjliga att få cn god bild av p.g.a. om¬

byggnader eller brist på underlagsmaterial
i form av arkivalier och avbildningar. För
Bjersjöholms del är de återstående bygg¬
naderna helt tillgängliga och med hjälp av
t. ex. Hartungs utmärkta uppmätningar går
det att rekonstruera tidigare förhållanden
mycket nöjaktigt, även vad det gäller ned¬
rivna delar. Dessa undersökningar, som
delvis kommer att vara av byggnadsarkeologisk karaktär, kräver dock att husen sam¬
tidigt restaureras.

Noter
1 1 samband med dessa undersökningar har Erik
Rosengren författat en seminar!euppsats ' Bjersjöhotm
en renässansborg i farozonen', Institutionen for
konstvetenskap, Lund 1978. Av tidigare publicerade
undersökningar och studier hänvisas till: Kjellberg,
Sven T.. Slott och herresalen i Sverige, Skåne 2,
Malmö 1966: Olsson, Axel. Skånska herreborgar ur
synpunkten av de fortifikatoriska anordningarnas be¬
tydelse för arkitekturen, Lund 1922: Schwerin, H. H,
von, Bjersjöholm
en renässansborg från 1500talets Skåne, Lund 1933, Därutöver finns Bjersjöholm
representerat i planschverk såsom bischer, Abraham
(utg.), Prospecter af åtskillige märkvärdige Bygg¬
nader, Säterier och Herre-Gärdar uti Skåne . . .
Stock¬
Samlade af Ingenieur Captain Burman
holm 1756. Utgivit i faksimil av J. Kroon, Malmö
1957: Ljunggren, Gustaf A., Skånska Herregårdar,
Lund 1859: Thersner, Ulrik, Fordna och Närvarande
Sverige, uo 1922. Utgivit i faksimil av J. Kroon,
Malmö 1951.
1972 gjordes en besiktning av RAÄ tillsammans
med en fotogrammetrisk uppmätning av Gunnar Redélius inför en planerad vårdinsats i regi av AMS.
2 Arkitekt till det nya slottet är dansken Ferdinand
Meldahl. Det var ett av hans första skapelser.
3. Dessa finns publicerade i Schwerins bok. Originalen
förvaras i Köningsmarckska arkivet. Riksarkivet.
Stockholm. Köningsmarck ägde Bjersjöholm under
perioden 1681 1688.

—
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Köningsmarck dog utan arvingar varför kronan
övertog ägandeskapel till dess att det såldes 1716.
5 Detta problemkomplex är ännu inte helt utrett men
det framgår dock att Bjäresjö kyrka fungerade som
gårdens huvudkyrka under sista hälften av 1500-talet
och att kyrkan i Hedeskoga byggdes om i Bjørn Kaas
regi omkring 1580. Det senare hängde samman med
att Lilla Tvärens kapell, som låg inom Bjersjöholms
domäner, hade förfallit. Då önskade Bjørn Kaas att
denna församling, d.v.s. hans underlydande, skulle
kunna gå i Hedeskoga kyrka i stället mot att han lät
bygga om denna med material från Lilla Tvären,
Kansliets brevböcker 1580 83 s. 70, UB Lund.
6 Då övergick
slottet i släkten Ovesen Urups ägo
(1612 1621) och därefter till släkten Tagesen Thott
fram till 1658 då det tillfälligt drogs in till den svenska
staten, för att sedan återlämnas. Strax därefter såldes
det emellertid till Ebba Brahe som vid sin död 1674
lämnade det över till sin son Magnus Gabriel de la
Gardie. En mera fullständig ägarlängd finns hos Kjell¬
berg.
7 Arkitekt var dansken Torkel
Møller.
R
Mått 26 27x13 14, 5x8 9,5 cm, 10 skift
100 cm.
9
Kjellberg, Sven T.. Slott och herresäten i Sverige,
Skåne 1, Malmö 1966.
10 Staarupgaard dateras till 1560-talet och Lundagårdshuset påbörjades 1579.
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Falsterbohalvön — en undersökning av medeltida
agrar bebyggelse i sydvästra Skåne
Av Lars Ersgård
Historiska Muséet, Krafts Torg 1, 223 50 Lund

Inledning. Målsättning och

problemställningur
•

Landet ifrån Kämpinge utsträckte en udde

åt väster av i mils längd och 1/4 mils
bredd. Detta landet är slätt och låglänt, att
det om höstetiden till stor del inunderas, så
att yttersta udden emellan Matsmässan till
jul bliver liksom en ö. Denna marken kal¬
las allmänt Ljungen, är mager och över¬
hopad med flygsand, som uppkastas ifrån
1 Ovanstående rader, i
havet,
vilka C. v. Linné ger en beskrivning av
Falsterbohalvön som den tedde sig vid
tiden för hans skånska resa 1749, återger
på ett träffande sätt de karakteristiska dra¬
gen i detta områdes geografi: en Hack, öde
ljunghed ständigt hotad av översvämningar
från havet. Av denna hed, som tidigare
omfattade hela halvön, återstår idag endast
en mindre del, vilken i egenskap av natur¬
reservat omgärdas av olika för det moderna
industrisamhället karakteristiska företeelser
såsom golfbana, militärt skjutfält och en
växande villabebyggelse.
Till denna otillgängliga halvö förläggs
under medeltiden en av Sydskandinaviens
viktigaste handelsplatser. Skånemarknaden,
och i samband härmed uppstår på halvöns
västra del samhällena Skanör och Falster¬
bo, vilka efterhand får ställningen som

—

städer.
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Ett utmärkande drag för de stadsbildningar, som växer fram under högmedeltid,
är som regel det nära geografiska sam¬
bandet med ett agrart omland. Den eko¬
nomiska grundvalen för dessa städer är en
agrar produktion, som äger rum i nämnda
omland. Städerna själva fungerar således
som centra lör en vidare distribution av det
agrara överskottet. Omlandet i en trängre
bemärkelse tjänstgör vidare som försörj¬
ningsområde för den befolkning i städerna,
som inte är sysselsatt med livsmedelsproducerande verksamhet såsom handel och
hantverk. De högmedeltida städerna är där¬
för vanligen belägna i eller i naturlig kon¬
takt med agrara centralområden, dvs. de
områden, som ur odlingssynpunkt haft de
gynnsammaste förutsättningarna.
Det för Skanörs och Falsterbos vidkom¬
mande speciella är emellertid att dessa
båda orter uppstår i något som kan karak¬
teriseras som ett agrart marginalområde.
vilket det inledande citatet torde ge en an¬
tydan om. Basen för deras existens som be¬
byggelse ined icke-agrara funktioner låg
därför inte i ett agrart omland utan i en helt
annan företeelse, nämligen det säsong¬
mässiga sillfiske, som i stor omfattning
under sensommaren och hösten bedrevs i

södra Öresund, och de i samband härmed
ärligen förekommande marknaderna. Sillen
var en eftertraktad handelsvara och Skanör
och Falsterbo blev en naturlig mötesplats
för köpmän från de nordeuropeiska stä¬
derna, vilket även skapade förutsättningar
för ett allmänt varubyte olika regioner
emellan.
Även om fisket och marknaden således
är grundvalen för de bägge orternas exi¬
stens som städer är den bofasta befolk¬
ningen likväl för sin försörjning hänvisade
till en egen agrar verksamhet på de magra
jordarna på Falsterbohalvön. Under hela
medeltiden står städerna sannolikt i under¬
ordnad ställning till den utländska handeln
och när därför aldrig någon egen ekono¬
misk självständighet vad gäller de icke¬
agrara funktionerna. När så fiske-och-marknadsaktiviteterna vid medeltidens slut på
grund av de förändrade handelskonjunkturerna går tillbaka finns inget naturligt
agrart omland, som kan ersätta den medel¬
tida marknadsverksamheten som bas för en
fortsatt stadsutveckling. Även om stadsrättighetema fortfarande formellt bibehålies
får Skanör och Falsterbo nu snarast karak¬
tären av kustbyar med en självhushållningsekonomi, grundad på fiske och jordbruk.

Åtskillig forskning har ägnats åt de bäg¬
ge städernas medeltida historia, framför
allt då i deras egenskap av betydande mark¬
nadsplatser. vilket har skett genom studium
av bevarat skriftligt och arkeologiskt mate¬
rial. Beträffande det sistnämnda har i syn¬
nerhet det senaste decenniet inneburit att en
rad arkeologiska undersökningar kunnat ut¬
föras i de medeltida bebyggelseområdena
dels som en följd av en systematisk bevak¬
ning av den omfattande markexploateringen
i Skanör och Falsterbo, dels genom ett år¬
ligt, kommunalt anslag för arkeologisk
verksamhet. Detta har resulterat i att ny
viktig information kunnat erhållas rörande

bebyggelseutvecklingen i de bägge stä¬
derna.

Följande uppsats avser inte att behandla
de medeltida marknadsaktivitetema. Ämnet
är här istället Falsterbohalvön som agrart
resursområde under medeltiden. Problema¬
tiken kring det agrara utnyttjandet av halv¬
ön, dess förutsättningar och utveckling
rymmer flera utgångspunkter. Det torde
här vara möjligt att belysa cn viktig aspekt
av den medeltida stadsutvecklingen i Ska¬
nör och Falsterbo, nämligen framväxten av
en permanent stadsbebyggelse, vars kopp¬
ling till en agrar verksamhet redan ovan
beröns.

Man kan emellertid vidga problematiken
ytterligare och se den medeltida, agrara
utvecklingen på Falsterbohalvön i ett stör¬
re bebyggelschistoriskt sammanhang. Som
redan nämnts, är det här frågan om ett
agrart marginalområde, relativt välavgränsat från ett närliggande centralområde,
nämligen Söderslätts bördiga odlingsmar¬
ker. Relationen centralområde — marginal¬
område har blivit åtskilligt diskuterad i
modem bebyggelsehistorisk forskning.2
Grundantagandet är att normalt har under
tidernas lopp endast centralområdena an¬
vänts för bebyggelse och odling av den
jordbrukandc befolkningen. Under skeden
av bebyggelseexpansion, då markbehovet
ökat. har man däremot varit tvungen att ut¬
nyttja marginalområdenas mindre bördiga
arealer, vilket således representerat bebyg¬
gelsens maximum under expansionsfasen.
Under de mellanliggande skedena av stag¬
nation eller regression brukas inte inarginalområdena, varför bebyggelseutvecklingen
här blir diskontinuerlig. Det blir således
endast de expansiva skedena i kulturlandskapsutvecklingen, som ger utslag i dessa
områden. Möjligheten att iakttaga dessa ut¬
slag i ett arkeologiskt material är dock
större här än i centralområdena, där detta
15

ofta förstörs genom överlagring av efter¬
Ett dylikt bekommande bebyggelse.
byggelsehistoriskt perspektiv skall här an¬
läggas på den agrara utvecklingen på Falsterbohalvön, då med avseende på den be¬
byggelseexpansion, som man antar har ägt
rum under vikingatid tidig medeltid.
Möjligheterna att med tillgängligt arkeo¬
logiskt material studera en rent agrar ut¬
veckling på Falsterbohalvön är inte sär¬
skilt stora. Nu föreligger emellertid sedan
länge uppmärksammade uppgifter om be¬
byggelse utöver de bägge stadssamhällena,
vars historiska förutsättningar hittills varit
tämligen dunkla. Uppgifterna består av om¬
nämnanden både i medeltida skriftligt mate¬
rial och i det äldsta kartmaterialet och är av
tidigare forskning åtskilligt omdiskuterade.
Försök har även gjorts att med arkeologisk
metod klargöra denna bebyggelses karak¬
tär, kring vilken en ganska intrikat proble¬
matik föreligger. Till någon slutgiltig lös¬

—

—

ning av denn.a har man emellertid inte
kommit.
Problematiken har åter aktualiserats ge¬
nom nyligen företagna arkeologiska under¬
sökningar på Skanörs Ljung. I det följande
skall med de arkeologiska beläggen som
huvudsaklig empirisk grundval undersökas
om det här är frågan om en bebyggelse av
en rent agrar karaktär, socialt och ekono¬
misk autonom i förhållande till marknadsaktivitetema. Härefter skall med hjälp av
dessa resultat försök till mera generella
slutsatser göras rörande det agrara utnytt¬
jandet av Falsterbohalvön under medeltiden
med utgångspunkt i den problematik, som
ovan formulerats.
Naturgeografiska förutsättningar
En redogörelse för huvuddragen i under¬
sökningsområdets naturgeografi är nödvän¬
dig för dess karakterisering som agrart mar¬
ginalområde och för förståelsen av de spe-

16

ciella förutsättningar för markutnyttjande,
som här kan ha förelegat under medeltiden.
Falsterbohalvön har kallats »Sveriges
kanske märkligaste exempel på marin uppbyggnadsteknik».3 Den bildades under
postglacial tid av tre ursprungligen frilig¬
gande moränkämor, av vilka två var be¬
lägna vid halvöns nord- resp. sydspets och
den tredje på dess mellersta del ungefär
vid nuvarande Ljunghusen. Dessa morän¬
öar byggdes successivt ut av med havs¬
strömmarna transporterat material, beståen¬
de av sand och grus, för att efterhand för¬
enas genom komplex av strandvallar och
revlar med mellanliggande sanka partier.
Utvecklingen pågår ännu idag och kan ob¬
serveras genom uppkomsten av nya revel¬
system.

Hela halvön täcks av näringsfattig sand.
Vegetationen dominerades i äldsta tid av
vinterekskog men förändrades sedan suc¬
cessivt till öppen hed med ljung och pors
som karakteristiska inslag.
Falsterbohalvöns ljunghed skiljer sig av¬
sevärt från de bördiga lerjordarna på Söder¬
slätt i öster och gränsen mellan de båda
områdena ligger ganska distinkt strax väs¬
ter om byarna St. Hammar och Kämpinge.
Denna utgör således även gräns åt väster
för Söderslätts bybeggelse. (fig. 1)

Förutom jordens låga avkastningsför¬
måga är även den speciella marktopografin
ett utmärkande drag för halvön som agrart
marginalområde. Stora delar är låglänta och
sanka, särskilt på öns mellersta del, vilket
gör att även mindre förändringar i vatten¬
ståndet kan åstadkomma omfattande över¬
svämningar. Höglänta partier utgöres i
huvudsak av de ovan nämnda, ofta lång¬
sträckta systemen av revlar och strandval¬
lar. Den naturliga tillgången på mark gynn¬
sam för åkerbruk har sannolikt varit mycket
begränsad i äldre tider. Däremot torde
ljungheden varit bättre som betesmark.
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Fig. 1. Falsterbohalvön samt angränsande byar på Söderslätt i början av 1 800-talet (Skånska Rccognosceringskartan 1810).

Bebyggelseundersökningen

Den bebyggelse, som i det följande skall
behandlas, har, som nämnts, varit länge
känd genom uppgifter i arkivaliskt mate¬
rial och på äldre kartor. Den förekommer
här under de båda ortnamnsbeteckningama
Skyttsie Hage och villa Haghen eller Hagha
(i fortsättningen användes endast namn¬
varianten Haghen). Skyttsie Hage beteck¬
nar på äldre kartor ett mindre område på
Skanörs Ljung medan villa Haghen endast
finns omnämnt i två urkunder från 1300talets förra del dock utan att dess belägen¬
het på Falsterbohalvön anges. På grund av
den uppenbara likheten mellan de bägge
ortnamnen har tidigare forskning ansett att
dessa är två olika benämningar på samma
företeelse, dvs. en medeltida bebyggelse
på det ovan nämnda området på Skanörs
Ljung. Huruvida så är fallet, är en fråga

av stor betydelse, vilken kommer att dis¬
kuteras längre fram i uppsatsen. I det när¬
mast följande skall emellertid intresset kon¬
centreras pä att undersöka den medeltida be¬
byggelsen i området Skyttsie Hage på Ska¬
nörs Ljung.
a. Skyttsie Hage

Skyttsie Hage är belägen ungefär mitt på
Falsterbohalvön i närheten av gränsen för
Skanörs marker mot öster, en plats som
idag återfinnes i sydöstra hörnet av Ljungens
naturreservat, (fig. 2) Två system av strand¬
vallar konvergerar här mot väster, det ena
med riktningen SO NV, det andra NO—
SV. I vinkelspetsen mellan dessa båda
strandvallsstråk har bildats ett mindre platåliknande område, som höjer sig något i
förhållande till den omgivande terrängen.
Platsen utmärkes även därigenom att den

—
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saknar den för Ljungenområdet så karak¬
teristiska ljung-porsvegetationen utan är
endast bevuxen med gräs.
Platsen har uppmärksammats i praktiskt
laget all tidigare forskning rörande Falsterbohalvöns äldre topografi och här skall
sammanfattas den diskussion, som förts
rörande dess karaktär, där åtminstone två
skilda tolkningsforslag framförts.
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Skyttsie Hage omnämnes för första
gången av L. Gillberg år 1765, som upp¬
ger att det på platsen skall ha funnits en
herrgård, som omgivits av gravar och val¬
lar.4 På en karta från samma år är platsen
markerad som en bågformad figur och i
kommentaren på kartan omtalas att ett hem¬
man skall ha funnits där »men formedelst
åboen warit benägen til öfwerwåld och

röfweri, har samma hemman blifwit ned-

rifwit och ödelagdt, likwäl är ännu några
teckn til dikeswallen som warit omkring

ägorna».5
I sitt verk om Skänemarknaden antar
D. Schäfer att Skyttsic Hage är detsamma
som det i de skriftliga källorna omnämnda
villa Haghen och fastslår vidare ställets
karaktär av medeltida ödehabitation.6 O.
Rydbeck däremot anser i sin bok »Den
medeltida borgen i Skanör» att Skyttsie

Hage varit platsen lör en medeltida befäst
kungsgård.7 Härvid stöder han sig på Gillbergs notis, de äldre kartuppgifterna samt
en utredning av E. Schalling, enligt vilken
hela Falsterbohalvön skall ha varit kunglig
mark, där en kungsgård skall ha funnits år
Rydbecks tolkning
1494 s kn vjss rou
av platsens status spelar säkerligen även
det faktum att den bär samma namn som
Skytts härad.
År 1951 företog O. Källström en mindre
arkeologisk undersökning i Skyttsie Hage
ined avsikt att söka klargöra dess karaktär.
I sin redovisning av grävningsresultaten an¬
ger Källström att han påträffat fynd dels
frän äldre järnålder dels från medeltid.9
Han antar därför att platsen använts för be¬
byggelse under dessa båda skeden utan
kontinuitet däremellan dock utan att ha stöd
i någon stratigrafi, vilken säges vara öde¬
lagd av djurgångar. Vid undersökningen
påträffades vidare en stensättning av medel¬
tida datum, vilken delvis täcktes av ett ler¬
lager. Denna anläggning tolkas som res¬
terna av »en någorlunda solid hydda från
1300-talet. Det medeltida arkeologiska ma¬
terial, som Källström redovisar, anser den¬
ne inte kunna härröra från en kungsgård,
dock utan att ange vilka egenskaper ett
material från en dylik anläggning bör ha.
Han menar istället att den medeltida bebyg¬
gelsen i Skyttsie Hage varit av periodisk
karaktär och att platsen under medeltiden

-

I

utgjort en av vatten omfluten, åt väster ut¬
skjutande udde.
Källströms redogörelse innehåller emel¬
lertid flera diskutabla punkter, vilka var
anledningen till att Skyttsie Hage i novem¬
ber 1979 åter blev föremål för arkeologisk
undersökning. Tolkningen av de naturtopo¬
grafiska förhållandena, nämligen att land¬
bildningsprocessen ännu under medeltiden
inte var längre framskriden utan att Skyttsie
Hage då skulle varit en udde i ett större
sund beläget på halvöns mellersta del, före¬
föll mycket tvivelaktig. Två provschakt
förlagda till en strandvall i södra delen av
Ljungen, vilka upptogs omedelbart innan
undersökningen i Skyttsie Hage, visade
också att så inte var fallet, (ftg. 2) Här på¬
träffades ett kulturlager, som innehöll kera¬
mik från förhistorisk tid, troligen från äldre
järnålder. Om denna strandvall således
varit utbildad redan under detta skede,
torde området nordost därom, dvs. mellan
vallen och Skyttsie Hage, knappast ha varit
öppet vatten under medeltiden.
Källströms tolkning av bebyggelsen som
periodisk verkade vidare mindre sannolik i

ljuset av de undersökningar, som på senare
tid företagits i områden med säsongmässiga
bebyggelselämningar i Skanör och Falster¬
bo, vilka som regel utmärkes av frånvaron
av fasta byggnadskonstruktioner. Den av
Källström beskrivna stensättningen föreföll
knappast som en rest av en tillfällig bo¬
sättning utan snarare som en rasering av
en permanent byggnad.10
Slutligen framstod omständigheterna
kring den äldre bebyggelsen på platsen och
eventuell kontinuitet eller diskontinuitet
som dunkla och outredda.
1979 års undersökning igångsattes därför
med avsikten att klargöra om den medel¬
tida bebyggelsen var av permanent karak¬
tär med eventuellt agrar funktion samt att
lösa problemet kring bebyggelsekontinui¬
teten.
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Fig. 3. Nivåkarta över området Skyttsie Hage. Höjddifferensen mellan ekvidistanslinjema är 25 cm. Svart fyr¬
kant betecknar grävningsschakt. (Sk. 1:500) Uppm. förf. och M. Anglert.
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Fig. 4, Översiktsplan över sch. A, C G samt J i Skyttsie Hage. Ang. lagerbeteckningar se fig. 5. (Sk. 1:20)
Uppm. förf. och M. Anglert.

Undersökningen förlädes till att börja
med till en mindre markerad förhöjning
ungefär i områdets mitt: (fig. 3) Grunda
svackor med varierande utsträckning i
markytan vittnade här om tidigare grävningsverksamhet. Med en sond lokalise¬
rades en stensättning i kullens sydöstra del,
vilken visade sig vara densamma som Käll¬
ström frilagt år 1951. Med anslutning till
stensättningen utmättes ett 70 cm brett
schakt, schakt A, med en längd av knappt

9 meter över kullens östra del. (fig. 4) 1
detta schakts förlängning lades sedan även
schakt C. Det visade sig efterhand att
lagerföljden på platsen var störd av ett fler¬
tal sentida nergrävningar, både i form av
djurgångar och icke dokumenterade grävningsschakt, vilket avsevärt komplicerade
undersökningen. De bebyggelselämningar,
som påträffades i schakt A och C, var
emellertid endast i begränsad utsträckning
berörda av dessa företeelser.
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Den av Källström omtalade stensättningen, som var belägen i södra delen av
schakt A och av vilken ett mindre parti
påträffades även i schakt G, var enligt den¬
nes tolkning ett slags fundament till ett
hyddgolv. Den visade sig vid förnyad
granskning vara en koncentration av sten
och lera, vars övre del befann sig omedel¬
bart under grastorven. Någon golvkaraktär
hade denna koncentration emellertid inte
utan bör rimligen tolkas som en rasering,
eventuellt efter en ugnskonstruktion. På
ömse sidor om Källströms grävning sschakt
fanns ytterligare mindre fläckar av gul lera.
I södra delen av schakt C påträffades ett
kompakt raseringslager, nr 4, bestående av
bränd och obränd lera, vilket sannolikt är
cn rest av en väggkonstruktion. Den här
återgivna profilen från schakt C visar att
lagret har sin största tjocklek strax innan
dess avslutning mot söder, vilket ger en
antydan om att själva vägglinjen är att
finna här. (fig. 5) Strax till höger om denna
punkt anslöt lager 3, vilket överlagrades av
lager 4. Lagret var ett homogent lerlager,
som med jämn tjocklek fläckvis sträckte
sig över norra delen av schakt C och som
föreföll att ha sin avslutning alldeles vid
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schaktets slut. Har påträffades också ett
större stolphål. (fig. 4) Det verkar därför
rimligt att tolka lager 3 som ett golvlager.
En rännliknandc, modem nergrävning,
lager 7, som skar genom schakt A, C och
E, försvårade avgränsilingen av de påträf¬
fade bebyggelselämningarna åt öster. I det
sistnämnda schaktet förekom emellertid
inga konstruktionsrester utan endast spridda
raseringsspår, varför byggnadslagren san¬
nolikt har sin avslutning åt öster mellan

schakt C och E.
1 schakt F, väster om de föregående
schakten, frilädes ytterligare en stensättning, vilken liksom den förra utgjordes av
en koncentration av sten och lera. Stenarna
föreföll dock något omrörda och det var
oklart vilken funktion denna anläggning
haft och om det fanns ett samband mellan
denna och raseringslagren i schakt C. Tro¬
ligen rörde det sig även här om cn raserad
konstruktion. Stensättningens sydvästra del
företedde emellertid tecken på att vara ett
hörn in situ.
Som framgått av schaktbeskrivningama
har inte någon mera detaljerad information
kunnat erhållas om de byggnader, som
funnits på platsen. Något annat var inte
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Fig. 6. Skyttsie Hage. Sch. I, lagcrprofil genom jordvall (Sk. 1:20) Uppm. M. Anglert.

heller att vänta med den begränsade grävningsytan. Ytterligare utvidgning av denna
gjordes inte eftersom endast en totalutgräv¬
ning av kullen framstod som tänkbart alter¬
nativ för att kunna bemästra de svårigheter,
som de många sentida nergrävningama
skulle kunna förorsaka vid en fortsatt
undersökning. Till cn totalundersökning
fanns emellertid inga resurser. Vidare var
det trots allt möjligt att dra vissa slutsatser
om bebyggelsens karaktär utifrån vad som
iakttagits. Det är således fråga om åtmins¬
tone en, eventuellt flera byggnader, vars
väggar delvis varit lerklinade. 1 anlägg¬
ningen har funnits lergolv och möjligen en
ugnskonstruktion. Det rör sig med all san¬
nolikhet om endast ett medeltida bebyggelseskcde, vilket genom förekomsten av
äldre rödgods (BII) kunde dateras till ca.
1250 1350. Detta tyder alltså på en hög¬
medeltida bosättning av troligen permanent
karaktär. Under de medeltida lämningarna
fanns ett förhistoriskt kulturlager, vilket
kommer att beröras i en senare del av upp¬
satsen i samband med diskussionen av be¬
byggelsekontinuiteten .
Om iakttagelserna i schakten inte kunde
föra så långt vad gäller frågan om bebyg¬
gelsens eventuella agrara funktion, gav ett
studium av den omgivande terrängen mer

—

intressanta besked. Området har legat som
utmark sedan medeltiden och har troligen
inte använts som annat än betesmark. De
torvtäkter, som förekommit på Ljungen,
verkar endast att i liten utsträckning ha
förändrat marktopografin.11 Någon omfat¬
tande överlagring av flygsand eller jord¬
erosion tycks inte ha förekommit i Skyttsie
Hage, varför möjligheterna att klargöra det
medeltida markanvändandet föreföll gynn¬
samma.
Det kan här vara på sin plats att åter
erinra om den något säregna företeelse,
som finns utritad på kartan från 1765 i form
av en bågformad figur, som öppnar sig mot
väster. Denna fonnation, vars existens
märkligt nog helt ifrågasätts av O. Käll¬
ström, kunde utan svårigheter iakttas från
markytan som en låg jordvall belägen nord¬
ost om grävningsschakten. Denna vall visa¬
de sig i viss mån vara nyckeln till för¬
ståelse av den medeltida bebyggelsen i
Skyttsie Hage. (fig. 7)
Vallen snittades med ett schakt strax
öster om schakt E. (se fig. 6) Under gras¬
torven följde en tlygsandsstrimma, ett tun¬
nare, grått sandlager samt ett brungrått,
torvblandat lager, vilket tilltog i tjocklek
utåt sidorna. Detta lager tolkades därför
som resterna av en utplanad torv vall. Det
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Fig. 7. Skyttsie Hage. Vallens södra del mot öster.
Schaktet i vallen under utgrävning. Foto förf.

underliggande myllagret var sannolikt delvis
uppschaktat som ett fundament för de ur¬
sprungligen uppstaplade torvorna. I sist¬
nämnda lager påträffades keramik av samma
typ som i de ovan omtalade raseringslagren,
varigenom vallanläggningen tidsmässigt
kunde knytas till de medeltida bebyggelselämningarna.
En analys av nivåförhållandena visar att
de sistnämnda lämningarna är belägna inom
det högsta partiet, ovan 3,50-metersnivån,
av det platåliknande området, (fig. 3) Ca.
100 meter väster härom löper de bägge
strand vallsstråken samman. Innanför dessa
omges platån åt väster och öster av låg¬
länta, tämligen sanka områden. Den ovan
omtalade vallen kan på nivåkartan iakttas
som en förtätning av ekvidistanslinjema i
den östra delen av platån. Även om vallens
längdmässiga utsträckning var svår att
exakt registrera torde den i söder utgå från
en punkt omedelbart nordost om grävningsschakten. Den löper därifrån åt öster
för att sedan ganska tvärt svänga av åt
nordväst i en bågformad figur och bildar
därigenom en markerad avgränsning av
platån åt öster. Vallens läge dels i förhål¬
lande till bebyggelselämningama dels till
den naturliga topografin visar således att
den inte fungerat som inhägnad av bebyg¬
gelsen utan av det höglänta området norr
24

om denna. 1 det schakt, som, om än
mycket begränsat till ytan, förlädes hit,
fanns heller inga bebyggelselager. Det tor¬
de därför vara möjligt att tolka detta om¬
råde som till bebyggelsen hörande åker¬
mark. Svagt urskiljbara, parallella stråk
kunde här vid sned solbelysning iakttas på
några ställen i markytan, vilka således
eventuellt skulle kunna vara odlingspår.
Med denna tolkning förefaller avsikten med
vallen ganska uppenbar. Den bör ha an¬
lagts för att skydda åkern mot översväm¬
ningar österifrån. Mot väster har man tro¬
ligen ansett det naturliga skydd, som de
konvergerande
strandvallsbildningama
givit, vara tillräckligt.
Den medeltida bebyggelsen har således
med all sannolikhet varit av permanent,
agrar karaktär. Frågan kvarstår emellertid
om den utgjorts av endast en ensamgård
eller av flera samlade brukningsenheter,
dvs. en by. Även om endast en ytterst be¬
gränsad yta undersökts arkeologiskt, vilket
gör det vanskligt att närmare uttala sig om
bebyggelsens omfattning, bör man på basis
av en allmän bedömning av naturtopografin
kunna ifrågasätta om det i området funnits
existensmöjligheter för mer än en gård.
Sannolikt kan Skyttsie Hage uppfattas som
en isolerad företeelse i den iövrigt sanka
terrängen, ett mindre, avgränsat parti, som
kunnat utnyttjas både för bebyggelse och
odling.
Om man på grundval av den ovan gjorda
analysen av marktopografin antar att hela
den norra delen av Skyttsie Hage använts
som åkermark, i princip den areal, som här
befinner sig ovan 3-metersnivån, kommer
denna att till ytan mäta ca. 5000 m2 (1/2
ha). För en uppfattning om detta åkerstycke
som produktionsenhet kan det vara av in¬
tresse att göra en jämförelse med en allmän
modell, som upprättats för förhållandet
mellan åkerarealen, dess avkastning och en

gårds konsumtionsbehov.12 Enligt denna
modell är den normala åkerarealen 3 ha för
en gård. Förutsatt att ensädesbruk förekom¬
mit, dvs. årlig gödsling och sådd av hela
ytan, motsvarar avkastningen, sedan ut¬
sädet frånräknats, ca. 2/3 av en gårds dag¬
liga konsumtion, vilken anses motsvara 6
fullvuxna personers behov. Den övriga
delen täcks av animalisk produktion. Det
bör påpekas att modellen är baserad på
järnåldersförhållanden och räknar inte med
de eventuella avgifter, som kan ha betungat

en högmedeltida gård.
Utifrån denna modell kan man konstatera
att åkerbruket på den areal, som uppmätts
i Skyttsie Hage, kan ha utgjort endast en
ringa del av den totala produktion, som
varit nödvändig för en enda gårds existens.
Enligt de ovan anförda storleksrelationerna
skulle 1/2 ha åkermark svara mot endast
drygt 1/8 av den totala dagskonsumtionen.
Detta innebär att antingen måste ytterligare
åkermark ha hört till bebyggelsen i Skyttsie
Hage eller också har hela det återstående
behovet täckts av animalisk produktion,
dvs. boskapsskötsel och fiske.
Ytterligare vallar iakttogs söder om
Skyttsie Hage utanför naturreservatet samt
omedelbart väster om den s.k. Ammerännans södra del. I det sistnämnda fallet rörde
det sig om ett fyrsidigt, drygt 20 ha stort
område, som inhägnades av en låg jordvall.
(fig. 2) Även om det mycket väl kan röra
sig om medeltida anläggningar, var det i
inget av fallen möjligt att erhålla någon
säker datering. Om således inte den totala
åkerarealen med säkerhet kan fastställas,
kan man emellertid förmoda att spannmåls¬
odling utgjort en mindre del av ekonomin
i ett område som Skanörs Ljung, vilket
genom närheten till havet och den naturliga
tillgången på goda betesmarker varit mera
gynnsamt för fiske och boskapsskötsel.
Bebyggelsen i Skyttsie Hage kan alltså
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Fig. 8. Skyttsie Hage mot öster. Grävningsplatsen i
bildens mitt. 1 bakgrunden Ljunghusens villaområde.
Foto förf.

sannolikt tolkas som en ensamgård, vilken
existerat under högmedeltid (12 1300talen). Några belägg för att denna skulle
haft någon speciell status föreligger inte.
O. Rydbecks hypotes om en befäst kungs¬
gård bör därför kunna avfärdas. De befint¬
liga vallarna har nämligen inte haft någon
fortifikatorisk utan en agrarteknisk funk¬
tion. Uppgiften om en kungsladugård på
Falsterbohalvön år 1494 kan inte avse
Skyttsie Hage, eftersom de daterande fyn¬
den talar för att bebyggelsen här måste ha
ödelagts betydligt tidigare. Den sistnämnda
bör alltså uppfattas som en normal, själv¬
försörjande gård.
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b. villa Haghen
Med de föregående resultaten som utgångs¬
punkt finns det nu anledning att behandla
den bebyggelse, som i två skriftliga källor
från 1300-talets förra del, benämnes villa
Haghen eller Hagha. Som redan nämnts,
har man tidigare på grund av namnlikheten
med Skyttsie Hage antagit att villa Haghen
var ett äldre namn på denna plats.
Det ena omnämnandet återfinnes i ett
brev från 1346, i vilket kung Magnus av
Sverige överlämnar ett fitområde i Falster¬
bo till borgarna i den tyska hansastaden
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Anklam att nyttjas av dessa i samband med
marknadsaktivitetema.13 Detta markområde
har kungen förvärvat av tre invånare i
Hagha, Jens Gjordsen, Peder Nielsen och
Niels Thymik, »villanis in Hagha». Om¬
rådet ifråga skall enligt D. Schäfers rekon¬
struktioner ha varit beläget mellan stads¬
kyrkan i Falsterbo och Falsterbohus borg.14
Uppgiften i brevet om tre olika jord¬
ägande personer torde tyda på att villa
Haghen inte kan ha varit endast en ensam¬
gård utan sannolikt en by. Detta får isåfall
till konsekvens att Haghen inte kan vara
samma företeelse som Skyttsie Hage på
Skanörs Ljung. Problemet blir då att loka¬
lisera den förra, som rimligen måste ha
varit av permanent karaktär och haft något
annorlunda marktopografiska förutsätt¬
ningar än den bebyggelse, som påträffats
i Skyttsie Hage.
Författaren till denna uppsats har i ett
tidigare sammanhang framlagt hypotesen
att det medeltida Haghen legat strax söder
om Falsterbo stadskyrka i det område, som
nu ligger som stadspark till Falsterbo.15
(fig. 1) Utgångspunkten för detta antagande
var resultaten från en arkeologisk under¬
sökning, som här företogs år 1978. I de
avsevärda kulturlager, som påträffades,
kunde två olika bebyggelseskeden urskiljas,
ett senmedeltida med datering till 14 1500talen samt ett äldre högmedeltida från ca.
1 250— 1300-talets senare del. En serie av¬
satta lager utan bebyggelsespår mellan de
båda skedena föranledde antagandet om ett
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kontinuitetsbrott i bebyggelseutvecklingen
under 1300-talets senare del. Det först¬
nämnda skedet tolkades som en stationär,
reglerad bebyggelse representerande den
senmedeltida stadsbebyggelsen i Falsterbo.
Vad gäller det äldre skedet ansågs det
mindre troligt att förutsättningar för en
stadsbebyggelse funnits i Falsterbo vid den¬
na tid. Det låg därför nära till hands att
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tolka den tidigare bebyggelsen som en an¬
nan struktur av eventuellt agrar karaktär
och som identisk med den i de skriftliga
beläggen omnämnda villa Haghen.
Undersökningsresultaten från Skyttsie
Hage ger således indirekt ett visst stöd åt
denna hypotes, vilken dock ännu sä länge
kan underbyggas endast med ganska vaga
indicieresonemang. De marktopografiska
förhållandena talar emellertid för en loka¬
lisering till den västra delen av halvön,
eftersom det knappast kan ha funnits förut¬
sättningar för en bebyggelse av den omfatt¬
ning, som Haghen tycks ha, pä de sanka,
låglänta områdena öster om Skanör och
Falsterbo. Tilläggas kan slutligen att själva
namnet Haghen inte har något samband med
ordet hage, exempelvis i betydelsen betes¬
hage (vilket däremot Skyttsie Hage har).16
Bakom namnet Haghen döljer sig ett ur¬
sprungligt hake, en benämning, som i se¬
nare tid använts på en viss typ av revel¬
bildningar på Falsterbohalvön.17 Hake kan
emellertid även avse en utskjutande spets av
landet, en tolkning, som föreslagits för det
danska önamnet Amager (Amhakæ).18
Haghen skulle alltså kunna vara en ur¬
sprunglig beteckning på Falsterbohalvöns
sydspets, som sedan även givit namn åt
där belägen bebyggelse.
Något som direkt talar för att villa
Haghen skulle varit en rent agrar företeelse
finns ännu inte, även om detta förefaller
det rimligaste att anta. Av uppgifterna i det
ovan omtalade kungliga brevet skulle man
emellertid kunna dra den slutsatsen att
Haghcns ägostruktur stått i en viss motsätt¬
ning till den expanderande marknadsverksamhetens markbehov.
Om således Haghens läge och funktion
inte med säkerhet kunnat fastställas, förutsättes i fortsättningen hypotetiskt att denna
bebyggelse varit en agrar bybebyggelse be¬
lägen i området söder om Falsterbo kyrka.

: rß
Kl
Fig. 9. Flygfoto över Ljungenområdets södra del. I förgrunden Höllviken, i bakgrunden Östersjön. Skyttsie Hage
beläget vid bildens vänstra kant. Längst till höger Falsterbohalvöns sydspets. Foto D. Widholm.

De intressanta konsekvenserna av detta an¬
tagande i ett vidare bebyggelsehistoriskt
sammanhang kommer närmare att disku¬
teras i det följande kapitlet.
Haghen bör med ett sådant strandbundet
läge ha haft sin ekonomi till stor del base¬
rad på fiske. Vad angår de naturliga förut¬
sättningar för spannmålsodling, som kan ha
förelegat på denna del av halvön under
medeltiden, är det för närvarande omöjligt
att uttala sig om dessa, eftersom sandflyk¬
ten här i senare tid helt har förändrat
marktopografin.
Om man antar att grävningsresultaten
från Falsterbo stadspark har relevans i sam¬
manhanget, kan bebyggelsen Haghen date¬
ras till senare delen av 1200-talet första
delen av 1300-talet, på samma sätt som
bebyggelsen i Skyttsie Hage genom före¬
komsten av äldre rödgods. Om det är frå¬
gan om ett totalt upphörande av bebyggel-
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sen under senare delen av 1300-talet är
emellertid tveksamt, vilket ytterligare skall
diskuteras nedan. 1 varje fall tycks bebyg¬
gelsenamnet Haghen försvinna, då detta
efter de två 1300-talsbeläggen inte längre
förekommer i det relativt rikhaltiga, sen¬
medeltida skriftliga materialet.

Den agrara utvecklingen
Summerar man de föregående undersök¬
ningarna, har dessa alltså resulterat i att en
permanent, agrar bebyggelse kunnat kon¬
stateras på Falsterbohalvön under hög¬
medeltid. De bägge ortnamnen Skyttsie
Hage och villa Haghen betecknar inte, som
tidigare antagits, samma bebyggelseläge
utan utgör två olika, tidsmässigt sannolikt
parallella företeelser i form av en ensam¬
gård på Skanörs Ljung samt en bybebyg¬
gelse med ett hypotetiskt läge vid Falsterbo
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kyrka. Inget talar lör att den agrara bebyg¬
gelsen i tiden föregått de utvecklade marknadsaktiviteterna utan existerat samtidigt
med dessa under 12 1300-talen. Den ag¬
rara bosättningen bör inte ha varit helt opå¬
verkad av marknadsverksamheten. Dess in¬
vånare kan säkerligen ha deltagit i det år¬
liga höstfisket och avyttrat en del av
fångsten på marknaden. Det avgörande är
emellertid att den sistnämnda inte varit en
förutsättning för den agrara bebyggelsens
existens. Dess grundval har varit en själv¬
försörjande ekonomi, baserad på sannolikt
en kombination av fiske, åkerbruk och bo¬
skapsskötsel. Att ett eventuellt överskott
kunnat avyttras, torde endast marginellt ha
påverkat denna.
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Med stöd av undersökningsresultaten kan
man anta att den medeltida agrara bebyg¬
gelsen etablerats på Falsterbohalvön under
tidigast 1200-talet. I detta sammanhang
finns det skäl att åter diskutera en del av de
arkeologiska iakttagelserna i Skyttsie Hage,
närmare bestämt lagerföljden i schakt C.
(fig. 5) Som tidigare nämnts fanns omedel¬
bart under de medeltida bebyggelselämningama ett äldre kulturlager. Genom den
där påträffade keramiken (mynningsfragment med profilerad kant) kunde detta lager
dateras till äldre järnålder. Kulturlagrets ut¬
bredning kunde inte fastställas vid under¬
sökningen men föreföll att sträcka sig över
större delen av Skyttsie Hage, eftersom det
med oförminskad tjocklek påträffades i de
båda schakt, som förlädes norr resp. söder
om den mindre kullen med de medeltida
bebyggelselämningama. (fig. 3) Eventuellt
tillhör även det kulturlager, som påträffades
i schakten vid den södra stranden av
Ljungen, samma skede. Området vid Skytt¬
sie Hage har således utnyttjats för en tro¬
ligen ganska omfattande bosättning under
äldre järnålder. Efter att ha legat öde under
yngre järnålder och tidig medeltid tas så
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platsen åter i anspråk för en ensamgårdsbebyggelse under högmedeltid.
Frågan är nu om detta ovanligt tydliga
utslag av en diskontinuerlig bebyggelse¬
utveckling i Skyttsie Hage kan ha generell
giltighet för hela Falsterbohalvön. Det kan
visserligen tyckas tveksamt att dra en sådan
vittgående slutsats på basis av undersök¬
ningen av endast en bebyggelseenhet. Som
redan antytts, torde platsen emellertid vara
ett av de mycket få ställen på halvön, där
det funnits naturliga, topografiska förutsätt¬
ningar för bebyggelse och odling. Som stöd
härför kan man anföra den markvärdering,
som bifogats på kartan från 1765 över
Ljungenområdet. På den norra delen av
detta område omtalas endast två ställen som
tjänliga för åkermark, ett i den nordost¬
ligaste delen intill Lilla Hammars ägor samt
Skyttsie Hage. Det verkar därför rimligt att
anta alt det sistnämnda såsom ett av de få
attraktiva lägena skulle berörts av en agrar
kolonisering, om en sådan ägt under de
mellanliggande skedena.

Det har således förekommit bosättning
på Falsterbohalvön under två i tiden väl av¬
gränsade perioder, vilka i en för Sydskandinavien generell kulturlandskapsutveckling
karakteriseras av expansion.19 Det kan där¬
för ligga nära till hands att tolka de arkeo¬
logiska beläggen i Skyttsie Hage som två
olika kulminationspunkter i en utveckling,
där bebyggelsen efter att ha nått ett maxi¬
mum i Sydvästskånes jordbruksbygder
tvingats att expandera ut mot mindre bör¬
diga marginalområden. Dessa expansiva
skeden, för vilka demografiska föränd¬
ringar brukar anföras som orsak, efterföljes
sedan av perioder av stagnation eller till¬
bakagång i början av yngre järnålder resp.
under den s.k. agrarkrisen på senmedel¬
tiden.
Ln komplikation för ovan förda resone¬
mang är nu emellertid att det faktiskt på

Falsterbohalvön funnits medeltida bebyg¬
gelse, som är betydligt äldre än gårdsbe¬
byggelsen i Skyttsie Hage. 1977 påträffa¬
des i västra delen av Skanör rester av en
bosättning, som genom ett myntfynd och
förekomst av vendiskt svartgods (All)
kunde dateras till sannolikt 1 100-talets bör¬
jan.20 Den ligger således avsevärt tidigare
än den ovan behandlade agrara bebyggelsen
samt även tidigare än de stora marknader¬
nas skede, vilket sannolikt tar sin början i
slutet av 1100-talet. I en undersökning av
ett gravmaterial från Skanör har L. Redin
räknat med att det äldsta skedet represen¬
teras av en mindre fast bosättning.21 Om
emellertid de ovan nämnda tidiga beläggen,
vilka var lokaliserade till en strandvall i
Skanör, härrör från en fast, agrar bosätt¬
ning, varför har då denna fått detta läge och
inte utnyttjat de platser på halvön, vilka
varit mest gynnsamma för agrar verksam¬
het? Mot bakgrund av de ovan presenterade
resultaten förefaller det mera troligt att den
tidigaste bebyggelsen i Skanör utgjorts av
ett säsongmässigt fiskeläge, där en primärt
jordbrukande befolkning från odlingsområden utanför Falsterbohalvön periodiskt ut¬
nyttjat den goda tillgången på fisk som ett
komplement till den agrara ekonomin.
Först i ett senare skede tas halvön i anspråk
för en permanent, agrar bosättning sam¬
tidigt som det säsongmässiga fisket blir
grundvalen i ett helt annat ekonomiskt sam¬
manhang.
Det framstår inte som särskilt menings¬
fullt att förklara den agrara etableringen på
Falsterbohalvön under högmedeltid som en¬
bart en kvantitativ företeelse, dvs. orsakad
av en bebyggelseexpansion till följd av be¬
folkningsökning. Det som äger rum under
vikingatid äldre medeltid är ju sannolikt
en genomgripande förändring av samhället
och innebär troligen även nya förutsätt¬
ningar för den agrara bebyggelsen. Det kan

—

finnas skäl att fråga sig i vad mån dessa
ändrade förutsättningar kan ha varit av¬
görande för den agrara koloniseringen av
halvön. Problemet är emellertid att kun¬
skapen om den äldre agrara samhällsstruk¬
turen i Skåne är mycket begränsad. Mera
gripbar är vad den allmänna förändringen
resulterar i. Sannolikt sker en intensifiering
av odlingsformerna, vilket slutligen medför
uppkomsten av den reglerade, högmedel¬
tida byn. en bebyggelsestruktur, som sedan
ligger fast och inte undergår några större
kvalitativa förändringar förrän vid 1800talets början. Vad gäller egendomsförhål¬
landena sker en privatisering av jordägandet såtillvida att detta knytes till den en¬
skilda gården och familjen. Man skulle så¬
ledes hypotetiskt kunna förmoda att den
äldre samhällsstrukturen kännetecknades av
ett mera extensivt brukande av jorden samt
av kollektiva ägandeförhållanden, där ätten
var den sammanhållande sociala enheten.
Har detta inneburit att åkermark och bebyg¬
gelse regelbundet flyttats inom ett av flera
bebyggelseenheter kollektivt ägt område, är
det svårt att se att ett sådant system skulle
kunnat realiseras inom ett område som
Falsterbohalvön på grund av dels den knap¬
pa tillgången på användbar mark dels den
magra, säkerligen snabbt utsugna jorden.
Förändringen till enskilda, intensivt bru¬
kade enheter skapar emellertid förutsätt¬
ningar för en kolonisering av området, vil¬
ket troligen sker i slutfasen av den utveck¬
lingsprocess, som leder fram till det hög¬
medeltida bysamhället.

Här skall inte ytterligare diskuteras om
detta synsätt är berättigat ifråga om bebyg¬
Sydvästskåne under
gelseutvecklingen
vikingatid tidig medeltid utan det ovan
sagdå får tillsvidare stå som en möjlig
hypotes till förklaring av skeendet. De ge¬
nerella synpunkterna rörande förhållandet
mellan områdestopografin och agrar bebyg-
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gelsestruktur torde vidare kunna få konsek¬
venser lör tolkningen av den äldre jämåldersbosättningen men detta finns det
ingen anledning att beröra här.
Förekomsten av agrar bebyggelse utan
för Skanör och Falsterbo under 12 1300talen ger anledning att ifrågasätta om det i
de bägge orterna funnits någon större fast
befolkning under detta skede. Den lokala
agrara försörjning, som en sådan befolk¬
ning måste ha varit beroende av, borde dä
ha kommit i motsättning till behoven hos
en närliggande agrar bebyggelse. Att den
senare skulle ha kunnat producera ett över¬
skott, tillräckligt för en stadsbefolknings
behov, torde inte varit möjligt med halvöns
knappa naturliga tillgångar. Man kan därför
anta att Skanör och Falsterbo, även om des¬
sa inte är helt parallella fenomen, åtmins¬
tone före mitten av 1300-talet inte varit
något annat än i huvudsak säsongmässiga
fiske- och marknadsplatser, där det dock
funnits permanenta topografiska företeelser
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såsom borg, kyrkor, kompanihus

etc., till
vilka en mycket begränsad bosättning kan
ha anslutit.
Den agrara bebyggelsen i Skyttsie Hage
och villa Haghen kunde konstateras upp¬
höra sannolikt någon gång under 1300talets senare del. ett resultat, som kan före¬
falla stämma väl överens med den allmänna
agrara tillbakagången under detta skede.
Denna tid kännetecknas emellertid även av
en grundläggande förändring i marknadsverksamheterna på Falsterbohalvön. Denna
brukar traditionellt beskrivas med att Fals¬
terbo övertar rollen från Skanör som den
viktigaste marknadsplatsen, varvid den se¬
nare successivt förlorar sin betydelse, vilket
är inledningen till en allmän tillbakagång för
marknadsakti vitetema på halvön.22 Orsaker¬
na till denna förändring och frågan om den
verkligen innebär en nedgång skall inte när¬
mare dryftas i detta sammanhang. Det kan
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dock finnas skäl att diskutera om försvin¬
nandet av den agrara bebyggelsen under
delta skede kan ha något samband ined ett
förändrat agrart utnyttjande av halvön, vars
orsaker skulle kunna sökas i en eventuell
förändring och expansion av den permanenla stadsbebyggelsen i Skanör och Fals¬
terbo.
Det finns då anledning att åter ta upp till
behandling grävningresultaten från Falster¬
bo stadspark, vars samband med villa
Haghen redan berörts. En rent agrar bebyg¬
gelse kan alltså ha funnits här i början av
1300-talet medan den intilliggande orten
Falsterbo dä utgjordes av en säsongmässig
fiske- och marknadsplats. Som tidigare
nämnts, överlagrades de äldsta skikten av
bebyggelselager, vilka på goda grunder an¬
togs härröra från den senmedeltida, perma¬
nenta stadsbebyggelsen i Falsterbo. Är
hypotesen om villa Haghens läge riktig,
skulle detta innebära att den äldre agrara
bebyggelsen ödelagts varefter området ta¬
gits i anspråk av en expanderande stads¬
bebyggelse. För detta talar det förmodade
kontinuitetsbrottet mellan de båda bebyg¬
gelseskedena. Emellertid förelåg faktiskt en
överensstämmelse mellan de sistnämnda
ifråga om orienteringen av de anläggningar,
som påträffades.23 Detta nägot säregna för¬
hållande skulle då kunna tala för att en ur¬
sprunglig agrar bebyggelse inte ödelagts
utan förändrats oeh efterhand erhållit även
icke-agrara funktioner.
Vad angår Skanör, är denna ort den stör¬
re staden framför Falsterbo vid medeltidens
slut, något som förefaller motsägelsefullt
med tanke på vad som ovan sagts om dess
tillbakagång under senmedeltiden. Möj¬
ligen gäller denna endast marknadsaktiviteterna medan själva staden däremot expan¬
derar under detta skede. Detta skulle då
kunna ha medfört en motsvarande agrar
expansion på Falsterbohalvön. När den

ägostruktur, som framträder på de äldsta
kartorna, uppstått är svårare att uttala sig
om. (fig. I) Åkermarken i städernas närhet,
Skanörs och Falsterbo vångar, är här om¬
gärdade av tång- och torvvallar. Utmarken
åt öster har använts till bete och torvtäkter.
För samma ändamål nyttjades sannolikt den
östra delen av halvön av de intilliggande
byarna. Först 1780 reglerades ägoförhållandena mellan dessa och Skanör och Falster¬
bo. Detta kulturlandskap förblir i stort oför¬
ändrat fram till 1800-talets slut. då en ny
expansion av annat slag radikalt börjar om¬
vandla Falsterbohalvön.
Genom den föregående understikningen
hur huvudkonlurema i cn agrar bebyggelse¬
utveckling kunnat skisseras även om denna
i sina enskildheter fortfarande är mycket
svärgripbar. Resultaten bygger till stor del
pa antaganden utifrån vad som kan vara
rimligt i bestämda kronologiska och topo¬
grafiska sammanhang.
Undersökningen har haft karaktären av

områdesanalys, vilken utförts med hjälp av
ett så att säga konventionellt arkeologiskt
material från några få platser. Utifrån dessa
har sedan ganska vida generaliseringar
gjorts angående den agrara utvecklingen i
området. Kunskapen om denna torde emel¬
lertid ytterligare kunna fördjupas genom en
undersökning med biologiska analysmeto¬
der, såsom pollen- och makrofoss ilanalys,
osteologisk analys etc. Dels bor bevarandeförhållandena vara gynnsamma, exempelvis
för pollen, på grund av att en stor del av
området har varit och är fortfarande sank¬
mark, dels finns det möjligheter att koppla
provseriema till en mera detaljerad arkeo¬
logisk stratigrafi, varigenom man skulle
kunna få ett tidsmässigt bättre grepp om
skeendet. En dylik undersökning bör kunna
styrka eller korrigera de ovan gjorda, ofta
mycket hypotetiska slutsatserna samt ytter¬
ligare vidga kunskapen om den agrara ut¬
vecklingen och dess förutsättningar på
Falsterbohalvön.
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Gravar från jägarstenåldem
Av Lars Larsson
Lunds Universitets Historiska Museum, Krafts Torg 1 , 223 50 Lund

I mars 1980 inleddes en undersökning av
en förmodad boplats från jägarstenåldem på

!
'

1

en sandbacke vid Skateholm i sydligaste
Skåne. Boplatsen är belägen invid Tullstorpsån och cirka 600 m från den nu¬
varande kusten. Undersökningen var pla¬
nerad att pågå några få dagar men de fynd
som framkom redan under första grävningsdagen resulterade i en utgrävning som efter
sammanlagt två månader endast får anses
som avslutad för denna säsong. Det visade
sig att det förutom ett kulturlager, som
innehöll rikligt med flinta och välbevarade
ben, även fanns ett gravfält på platsen. Fler¬
talet av de 10 undersökta gravarna påträf¬
fades i anslutning till kulturlagrets högst be¬
lägna parti eller strax ovanför detta. Ett par
gravar täcktes däremot av ett flera decimeter
tjockt lager med bosättningsavfall. Därmed
kan fastställas att flera av gravarna är sam¬
tida med eller äldre än kulturlagret.
Det redskapsmaterial som föreligger på
boplatsen med skivyxor, trindyxor, skivskrapor och ett fåtal benredskap tyder på
att boplatsen användes under en tidig del
av Erteböllekulturen, dvs. omkring 4000
f.Kr. enligt C 14-dateringar av andra lik¬
nande boplatser. Detta motsvarar cirka 7000
kalenderår. Vid denna tid visar en när¬
belägen borrkäma, analyserad redan under
1930-talet, att havsnivån stod högre än
idag, vilket medförde att boplatsen varit
belägen på en sandö. Gyttjor bildade i
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backvatten antyder också att området skyd¬
dats från direkt påverkan från havet genom
sandrevlar. Från havet kunde dock salt¬
vatten tränga in och blandas med vattnet
från tillströmmande Tullstorpsån och Vem-

menhögsån.
Den lagunmiljö som boplatsen har varit
belägen i har medfört goda förutsättningar
för jakt och fiske vilket framgår av ben¬
fynden. En preliminär genomgång av det
benmaterial som påträffats i några få kvad¬
ratmetrar av kulturlagret har resulterat i
att 40 arter kunnat beläggas.' Kronhjort,
vildsvin och rådjur har jagats i skogarna
norr om lagunen. Rikligt med ben från
vildkatt och mård men också från utter och
bäver ger belägg för pälsjakten. Vanliga är
också ben från gråsäl som kan ha klubbats
eller harpunerats på sandrevlama söder om
boplatsen. Kulturlagret innehåller tusentals
Fiskben vilket indicerar ett fiske som har
varit betydande, kanske dominerande för in¬
samlingen av föda. Fiske i saltvatten,
brackvatten och sötvatten är belagt genom
identifiering av 10-talet arter såsom torsk,
sill, gädda, abborre, mört och braxen. Dykoch simfåglar har jagats och flera fynd av
klor bekräftar jakt på havsöm. Det har alltså
varit en mycket väl vald miljö för olika
former av födoinsamlingen som man slagit
sig ned i.
Kulturlagrets tjocklek liksom mängden
avfall tyder på att boplatsen använts under
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Fig. 1. Man gravlagd i kraftigt hopdragen, halvsittande hockerställning. Några gravgåvor påträffades inte men
överkroppen var täckt med rödockra.

en längre tid

—

åtminstone så lång att flera
människor hunnit avlida och gravläggas på
platsen. Sannolikt har hela ytan i anslut¬
ning till gravarna ursprungligen varit täckt
med kulturlager men detta eroderades bort
i samband med en havsnivåhöjning i över¬
gängen mellan jagar- och bondestenåldern.
Genom erosion och markarbete hade några
av gravarna kommit att ligga så nära mark¬
ytan att jordbruksredskap skadat huvudet
som var den högst belägna kroppsdelen i
flertalet gravar. Vissa gravar innehåller yt¬
terst tå artefakter i fyllningen medan den
stora mängden artefakter i fyllningen av ett
par gravar tyder på att den döde grävts ned
genom ett befintligt kulturlager. Detta ger
belägg för att gravläggningen ägt rum från
det att bosättningen inleddes till det att
kulturlagret täckte en yta större än den idag
bevarade som uppgår till minst 300 m2.
Att gravarna likväl kan betecknas som kul¬
turellt sammanhörande indiceras av att de

är belägna inom en begränsad yta av under¬
sökningsområdet som närmast har formen
av en 20 m lång och 6 m bred zon.
Flertalet analyser av de gravlagda liksom
av gravfynden är preliminära.2 Av de
undersökta gravarna rymmer fyra stycken
män, två är grävda för kvinnor, en inne¬
håller en person av obestämbart kön, en
grav rymmer ett barn och i två gravar har
hundar nedlagts. Männen har samtliga lagts
ned i sov- eller hockerställning. Två män
vilar på ryggen med sidvänt huvud, en
tredje ligger helt på sidan medan den fjärde
är nedlagd i en halvsittande ställning (Fig.
1). Endast den senare har försetts med en
större mängd rödockra. De båda kvinnorna
är begravda i sittande ställning med ryggen
mot gravgropens ena kortsida, den ena med
rakt utsträckta ben, den andra med utsväng¬
da och något uppdragna ben. Kvinnorna var
båda beströdda med betydande mängder
rödockra. Den gravlagde vars kön inte med
33
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Fig. 2. Den bäst bevarade hundgraven med hunden
placerad i hockerställning och överströdd med röd¬
ockra.

säkerhet kan bestämmas är nedlagd i ut¬
sträckt läge men med huvudet högre än
övriga kroppen som om den gravlagde
vilade på en för hög huvudkudde. Graven
som rymmer ett 4- till 5-årigt barn upp¬
täcktes först då tänder framkom vid sållningen. Ingen annan del av den gravlagde
tycks ha bevarats. Hundgravarna får beteck¬
nas som de kanske märkligaste anläggninama. Hundarna vilka har varit av ungefär
samma storlek som en grönlandshund har
lagts ned i en gravgrop och har liksom vissa
av människorna beströtts med rödockra.
Den ena hundgraven var väl bevarad (Fig.
34
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Fig. 3. Kvinna gravlagd i sittande ställning. I höft¬
partiets högra del syns raden av genomborrade framtänder från vildsvin. Till vänster om dessa finns delar
av en ryggrad samt en bröstkorg som sannolikt till¬
hör ett foster eller ett spädbarn.

2), medan endast mindre partier återstod av

den andra graven.
Gravgåvoma saknas eller är mycket få i
flertalet gravar. För männen inskränker de
sig till ett flintspån i en grav och en tvär¬
pil samt ett flintspån i en annan. Den ena
kvinnan hade försetts med en halv sälkäke
nedlagd i närheten av huvudet medan den
andra kvinnograven var den enda som inne-

höll smycken i form av genonborrade framtänder från vildsvin (Fig. 3). Några av dessa
påträffades bakom nacken men flertalet låg i
en rad från mellersta delen av höften och
upp mot vänster armbåge. Eftersom denna
grav delvis upptorgs som preparat och då
detta ännu inte undersökts har det exakta an¬
talet tandpärlor inte fastställts men deras
läge tyder på att de har varit fastsydda på en
dräkt. De tandpärlor som påträffades bakom
nacken kan ha tillhört en andra dräkt som
den döda fick med sig i graven och som fun¬
gerat som huvudkudde. I höftpartiet vid
sidan om de genomborrade tänderna fram¬
kom revben och en ryggrad som sannolikt
tillhör ett foster eller ett nyfött bam. I denna
kvinnograv liksom i en av mansgravama på¬
träffades, i anslutning till extremitetsbenen,
ett rörbensfragment från rådjur samt en
mörkfärgning som innehöll rikligt med fisk¬
ben. Detta är sannolikt resterna av nedlagd
föda i form av ett köttstycke samt en behål¬
lare med en soppa eller gröt på fisk. I kvinnograven har denna gröt eller soppa beretts
på sarv, färna, mört och storspigg, medan
den i mansgraven bestått av sill, ål, gädda
och mört. Att fisk utgjort en viktig del av
kosten framgår också av fynd från en av
mansgravama (Fig. 4). Här påträffades små
mörkfärgningar med fiskben i buk och höft¬
regionen vilka sannolikt är lämningarna av
den gravlagdes sista måltid. I denna har in¬
gått fiskar som lax, ål, gädda och storspigg.
I motsats till benen i kulturlagret som var
förhållandevis väl bevarade var skeletten
med ett undantag i mycket dåligt skick.
Detta försvårade framtagningen samt med¬

förde att eventuella analyser och mätningar
av de gravlagda till största delen fick göras
i fält eftersom ytterst få skelettdelar kunnat
upptagas i intakt skick. Att vissa gravar
rymt personer i mer eller mindre sittande
ställning har också komplicerat utgrävningsarbetet. Av de gravlagda vuxna har
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Fig. 4. Man gravlagd i hockerställning. Den gravlagde

är den bäst bevarade av samüiga undersökta. Ingen
gravgåva påträffades och det förekommer endast ett
par små fläckar med rödockra i graven.

flertalet dött i en ålder av mellan 25 och
35 år. Endast en person, en man, har nått
en högre ålder som bestämts till mellan
40 och 50 år. De gravlagda i Skateholm var
inte lika storvuxna som dagens svenskar.
Kvinnorna har varit ungefär 155 cm långa
medan längden hos männen varierar mellan
160 och 168 cm. Liksom man kunde kon¬
statera i ett gravfält från ungefär samma tid
på Själland har kvinnornas ansiktsdrag inte
varit lika gracilt som dagens medsystrar.3
Förutom de gravlagda har människoben
också påträffats i en nedre del av boplatsen.
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Här framkom under kulturlagret färgningar
efter flera små gropar vilka innehöll brända
människoben och träkol. Träkolen har givit
en C 14-datering till 4340 ±95 f.Kr. dvs. de
är av ungefär samma ålder som boplatsen.4
I väntan på C 14-datcring av den bäst be¬
varade gravlagde finns det inte något som
motsäger en datering av gravarna till samma
tid som bosättningen. Inom en och samma
boplats synes därmed likbränning och grav¬
läggning utan bränning kunnat beläggas.

Hur dessa båda gravskick förhåller sig till
varandra är ännu för tidigt att närmare kun¬
na klarlägga.
Genom fyndplatsen i Skateholm har vi
möjligheter att få en rikhaltig information
om såväl liv som död i ett samhälle under
jägarstenåldcrn vilket är helt unikt för sven¬
ska förhållanden. Fyndmaterialet kommer
att analyseras och bearbetas under vinlem
och förhoppningarna är att kunna uppta
undersökningarna under nästa sommar.

Noter
1 Bestämningen har utförts av intendent Johannes
Lepiksaar.
De grav lagda har analyserats av docent Ove Pers¬

son.
1

Albrethsen, S.
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E. & Alexandersen, V. & Brinch

Petersen, h. & Balslev Jørgensen, .1. 1976. De levede
og døde . . . for 7000 år siden. Nationalmuseets
Arbejdsmark 1976, København, s. 14 f.
4
Sedan manuskriptet färdigställts har en C 14-datering
av ben frän graven fig. 4 givit värdet 4290 ±8“) f.Kr.
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