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Ertebøllekulturens lampor
Av Birgitta Hulthén
Laboratoriet för keramisk och terminologisk forskning,
Kvartärgeologiska Institutionen, Tomavägen 13, 223 63 Lund

—

från stenåldern främst krukskärvor och flintor
användes
De arkeologiska fynden
till cn början för datering av fyndlokaler och föremålsgrupper. Numera får fynden
även utgöra grund för studium av förhistoriens ekonomi och näringsfång. Genom en
ny tolkning av en av stenålderns keramikartefakter ges i denna artikel kulturhistorisk
bakgrund till den s.k. eneböllekulturen.

Vår första keramik i Skandinavien daterar
sig till Ertebøllekulturens senare faser ca
4600 4000 f.Kr. (S. Andersen 1975, s.
82 83). Ertebøllekulturens bärare baserade
sin existens på en mesolitisk ekonomi. Man
levde längs havsstränder, vid insjöar och
andra vattendrag (fig. I). Näringarna be¬
stod av jakt, fiske och insamling.
Fran att ha varit enbart hänvisad till skinn,
bark, trä och flätat material för tillverkning
av olika slags behållare får man så små¬
ningom kunskapen om och impulsen att av
lera forma och bränna keramiska karl. Ur¬
sprunget till dessa impulser kan spåras med
hjälp av själva de tillverkningsmetoder, som
kom till användning. Tillverkningsmetoder,
som stod högt över ett nybörjarstadium och
som tyder på att hantverket emanerade frän
ett område med välutvecklad keramisk tek¬
nik, baserad på lång hantverkstradition.
Bland Ertcbøllekeramiken återfinnes en¬
dast tvä typer av kärl. Ett rund- eller spetsbottnat kokkärl och en oval. låg skäl (fig. 2;
Andersen 1975, s. 56 ff.). Det spets- el.
rundbottnade kärlet har säkerligen också
fungerat som förrådskärl. Den låga skålen
har allmänt ansetts vara en tranlampa. Att

——

den väl lämpar sig för en sådan funktion
visar resultaten av simulerad tillverkning
(van Diest 1981 L
Kvalitetsmussigt ställs helt olika ford¬
ringar pä de båda kårltypema. Ett kokkärl
av lergods bör för att fungera i cn härd över
öppen eld ha ett någorlunda genotnsläppligt
gods. som under kokningen tillåter vätska
att diffundera genom kärlväggen. När väts¬
kan när kärlets heta ytteryta förångas den,
varvid värme tas frän kärlytan. Pä detta
sätt sker en kontinuerlig avkylning och ris¬
ken för sprickbildning minskar. För att upp¬
nå en sådan kvalitet använde man sig av
en grov. kalkfri lera. som man magrade
med krossad bergart som kvartsit eller granit
(Hulthén 1977, s. 26). Man valde ofta vitt¬
rade bergarter, som är lätta att krossa.
En tran lampa måste, till skillnad från
kokkärlet, ha ett tätt, fast gods för att inte
tran eller olja ska sprida elden till kärlets
utsida. För den täta godskvaliten valdes en
kalkhaltig lera med fin struktur oeh som
magring använde man chamotte d.v.s.
bränd lera eller krossade keramikskärvor.
Den kalkhalliga leran åstadkommer en viss
bräcklighet i godset; en effekt, som man
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Fig. I. Några av Ertebøilckulturcns fyndlokaler. I Vik, 2 Aero, 3 Siggeneben
6 Flyndhagc, 7 Norsminde.

sökte motverka genom att blanda finför¬
delat växtmaterial tillsammans med chamotten i leran (Ibid, s. 26).
Organiskt material har en stärkande effekt
på keramiskt gods (jmf. benporslin. Se
Grim 1962, s. 85). Genom rätt kombination
av lertyp och magringsmedel erhöll man så¬
ledes ett kärl, som var både tätt och starkt.
Sådan sofistikerad hantverkskunskap är inte
något utmärkande för nybörjaren, som gör
sina första trevande försök som keramiktillverkare. Men dessa faktorer, differen¬
tierat, funktionsbetingat val av råleror och
magring med chamotte och växtdelar eller
krossad bergart är delar i en teknik, som
tillämpats vid framställningen av den. tek¬
nologiskt sett, mycket högklassiga band¬
keramiken. (Hulthén, 1977, fig. 25— 28).
Den neolitiska bandkeramiska kulturen hade

2

(TN), 4 Rosenhof, 5 Kingkloster,

sin huvudsakliga utbredning över Europas
lössjordar. Genom byteskontakter av olika
slag har också kunskapen om lergodstill¬
verkning spritts ut till de angränsande mesolitiska områdena (Ibid. fig. 31; Roever,
1979 s. 23 ff. ). Det var så att säga själva
receptet för lerval och magringsteknik. som
kunde överföras medan däremot hundaskickligheten att bygga upp kärlen erhölls först
efter mödosam träning. Man använde sig av
lerrullar, som lades ovanpå varandra och
fixerades i läge. Denna metod utvecklades
och förbättrades först så småningom (Hul¬
thén 1977, s. 26 och fig. 15). Bränningen
av godset skedde i öppen eld. Tempera¬
turerna översteg sållun 500 600 C.
Medan kokkärlets funktion är helt natur¬
lig i Ertebdllemiljön kan man ifrågasätta
användandet av en tranlampa. Belysnings-
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behov i vanlig mening torde kunna ute¬
slutas.

Lamporna har högre frekvens på bo¬
platser långs kusterna än i inlandsområdena
(Andersen, 1975, s. 79). På vissa av kustlokalerna har även gjorts fynd av ljuster
av trä t.ex. på Ærö i södra Danmark (Skaarup 1980, s. 2). På en del fyndplatser i
Ost-Holstein, Rosenhof oeh Siggeneben, är
dessa ljusterfynd särskilt rikliga (MeurersBalke, personlig information), (fig. 1). I
Rosenhof, som är en Ertebølleboplats, har

de översta stratigrafiska lagren daterats till
Tidig-neolitikum. Siggeneben är i sin helhet
en tidig-neolitisk boplats, belägen några
hundra meter från Rosenhof. Såväl i de
tidigneolitiska lagren i Rosenhof som i Sig¬
geneben har man påträffat tranlampor av

Ertebtílle-typ. Klart är således att dessa båda
artefakter, ljuster och lampor, följs åt även
efter Ertebølle-tid. Detta kan tyda på en
gemensam funktion. De ganska smala ljus¬
ter, som det här är fråga om, är typiska ålljuster (Atterman, personlig information).
vilket även framgår av fig. 3 och 4. Ål¬
fiskets betydelse för områdena längs Syd-

skandinaviens och Nordtysklands östersjö¬
kuster är av gammalt datum (Atterman
1980, s. 1 14). Likaså har ålfiske med olika
slag av ljuster varit känt redan i förhistorisk
tid (Nellemann 1975, s. 3).
Man har ljustrat ål nästan alla årstider.
På våren och sommaren när ålen går in på
grunt vatten kunde man vada i strandkanten
och ljustra. För att bättre kunna se ålarna
när skymningen och mörkret föll på, tände
3
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Fig. 3. Ålljuster av järn från Listerby sn i Blekinge.
Kulturen. Lund.

Fig. 4, Rekonstruktion av ål ljuster av trä. Ertebølletid
Tidigneolitikum.

man en lykta, som hölls över vattenytan.
Om vinden krusade vattenytan och sikten
försvårades brukade man hälla lite tran eller
olja på vattnet, vilket dämpade krusningarna och förbättrade sikten (Ibid. s. 31). Man
var vanligen två om fisket, varvid den ene
höll lyktan på en stång medan den andre
ljustrade (Nellemann 1975, s. 33). Som ljus¬
källa har man genom tiderna använt brin¬
nande ljung eller halm, öppen eld i en liten
fyrpanna, tran- och oljelampor och i senare
tid karbid- och primuslampor. Även på hös¬
ten användes ljus i samband med ljuster¬
fiske av ål. Man fiskade då på djupare
vatten och från båt. Båten var i aktern för¬
sedd med en anordning för att fasthålla
ljuskällan (fig. 5, samt Nellemann 1975,
s. 19 och 32).
Om vintern, när isen lagt sig ljustrade
man ålen genom vakar, som huggits upp.
Även då användes lyktor och andra ljus-

källor för att kunna se fisken och sikta rätt
med ljustret.
Om man under Ertebølle och tidig-neolitisk tid drev ålfiske som en viktig närings¬
gren, vilket de talrika ljusterfynden vittnar
om (Ålen har högt kalorivärde) kände man
troligen även till olika metoder för att maxi¬
mera fångsten. Här kan lamporna ha spelat
en betydande roll. Om man vadat i lågvatt¬
net eller ljustrat genom isvak kunde lampan
lätt ha hållits i rätt läge med hjälp av en
bärstång, som bilden på sid. 33 i Nellemanns uppsats visar. 1 samma bok finns en
avbildning av en »fyrpanne» (sid. 31), som
i något mindre storlek skulle ha passat
precis som hållare för våra Ertebol le lampor.
Som hjälpredskap i fiskerinäringen får
dessa lampor en naturlig funktion. Deras
försvinnande i senare perioder, då jord¬
bruket får större betydelse än jakt och fiske
blir också följdriktig. Vid senare och kanske
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mera tillfälligt fiske kan lamporna ha ersatts
av andra ljuskällor som brinnande ljung¬
knippen el. dyl. som nämnes i Nellemanns
arbete.
Litteratur
Andersen, S., 1975. Ringkloster, en jysk indlands¬

boplads med Ertebøllckultur. Kumi 1973/74.
På Pilkaholmen. Glimtar ur livet
i ett blekingskt fiskeläger. Blekingeboken.
van Diest, H.. 1981. Zur Frage der -Lampen" nach
dem Ausgrabungsfunden von Rosenhof. Köln.
(Under tryckning).
Grim. R., 1962. Applied Clay Mineralogy. New York.
Hulthén, B.. 1977. On Ceramic Technology during the
Scanian Neolithic and Bronze Age. Theses and
papers in North-European archaeology 6.
Attermann, I., 1980.

*

■y//i

Nellemann, G., 1975. Ålejern og andre lystre. Natio¬

nalmuseet. Köpenhamn.
Skaarup, J., 1980. Undersøisk stenalder. Skalk nr I.
Roever, P. de. 1979. The pottery from Swifterbant
Dutch Ertebølle? Helinium XIX.

—

Jag vill rikta ett varmt tack till Mag. Tom Nakkerud.
Oslo, för den ursprungliga idén till lampornas funktion.
Jag vill också tacka förre landsantikvarien Ingemar
Attermann för värdefull information om gamla tiders
ålfiske. Till Dr. Jutta Meurers-Balke, Universitetet i
Köln riktar jag ett varmt tack för tillåtelsen att hämta
information om Siggenebenlokalen, ur hennes avhand¬
ling, som är under tryckning. Slutligen vill jag tacka
Antikvarie Nils Nilsson, Kulturen i Lund, för bered¬
villig hjälp med litteratur och bildmaterial.
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Det blekingska kulturlandskapet
En skiss över dess utveckling
Av Dan Carlsson
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby

inledning
Människans påverkan på och omformning
av naturlandskapet till ett kulturlandskap,
där kulturlandskapet kan ses som ett resultat
av människans verksamhet på jordytan,
ökade markant i omfattning i och med över¬
gången till en ekonomi baserad på jord¬
bruk. Övergången till en jordbruksekonomi
återverkade på bebyggelsens omfattning och
struktur så ti 11vida att bosättningen över
tiden blev allt mer stationär. Övergången
innebar också att den rumsliga uppdel¬
ningen av landskapet mellan skilda gårdar
eller byar antog allt fastare former.
Det förindustriella kulturlandskapet inne¬
bär i huvudsak ett agrarlandskap där de kon¬
kreta objekten utgörs av åkrar, ängar, hagmarker, skogar, boplatser, vattenhål, vägar,
fägator, gravar etc. De olika objekten, eller
formelementen, är som regel grupperade
enligt ett visst mönster. Ett exempel i form
av byn Letesmåla i Karlshamns kommun
får illustrera det sagda (fig. 1). Kartan är
upprättad 1799 och visar kulturlandskapets
utseende inför storskiftet.

6

I centrum på byns ägor återfinns bebyg¬
gelsen utgörande 4 hemman (6 brukare).
Närmast bebyggelsen ligger åkermarken,
som var det markslag som fordrade den
största kapital- och arbetsinsatsen. Utanför
åkermarken ligger ängen (hårdvallsängen)
och längst ut från bebyggelsen räknat ligger
utmarken. 1 utmarken återfinns ofta sidvallsängen, vilken i förhållande till härdvallsängen krävde ringa skötsel .
Det här relaterade förhållandet, med den
intensivast nyttjade marken närmast bebyg¬
gelsen och med cn fallande intensitet i mark¬
utnyttjandet ut från bebyggelsen, är gene¬
rellt i ett förindustriellt jordbrukssamhälle.
Man kan uttrycka fördelningen av olika
markanvändning i form av ett avståndsdiagram, där avståndet från bebyggelsen till
en viss markbit avgör dess funktion (fig. 2).
Avståndsfaktorn har varit mycket betydelse¬
full i det förindustriella agrarsamhället.
Figur 2 kan sägas visa en idealiserad bild
av verkligheten och bygger på antagandet
om en homogen markyta, användbar for
olika typer av jordbruksproduktion. Land-
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Fig. I. Lctcsmåla år 1790. Kanan visar inägomarkens utbredning (åker och hårdvallsäng). Detaljbild av
beb. gruppering.

skapet är som regel långt ifrån homogent
och topografi och jordmån spelar en av¬
görande roll för kulturlandskapets utseende.
Man kan uttrycka det så, att geologin sätter

ramen för gårdens lokalisering och struktur
i stort. Dessutom avgör geologin delvis var
inom området olika former av produkiionsmark återfinns. Sannolikt är det åkern, som
7

De olika markstyckenas namn eller ar¬
rondering kan också avspegla åldre skeden
i en bys historia. Förekomsten av gravar
och gravtält i anslutning till bebyggelsen
antyder att bcbyggelseenheten kan ha ett
förhistoriskt ursprung.
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Den geologiska bakgrunden
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Blekinge tillhör det fennoskandiska urbergs¬
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I 1 UTMARK

Fig. 2. En modell av produktion-, mark ens generella
zonering i förhållande till bebyggelsen.

är det mest resurskrävande markslaget, som
styr lokaliseringen av övrig verksamhet och
även placeringen av bebyggelsen. Vissa av¬
vikelser från modellen beror på den mänsk¬
liga faktorn. Vi människor fungerar inte
alltid som the economic man- , som stän¬
digt eftersträvar att minimera kostnaderna
och maximera vinsterna.
En viktig gräns i det äldre agrarland¬
skapet utgjordes av hägnaden mellan inägorna och utmarken. Inägoma utgjordes
av åker och hårdvallsäng vilka, där ensäde
praktiserades, låg inom samma hägnad. Ut¬
marken, eller fäladsmarken, nyttjades från
början gemensamt, men kom att över tiden
uppdelas på de enskilda brukningsenhetema.
-Medan säden växte och mognade betade
kreaturen på utmarken, men sedan skörden
inbärgats, släpptes de lösa i inägoma. I detta
fall var utnyttjandet av utmark och inägor
lika, men i alla övriga avseenden voro de
strängt skilda åt- (Björnsson 1946. sid. 88).
8

området. Yngre bergarter påträffas endast i
ringa utsträckning vid länets ostkust och på
Listerhalvön. Den blekingska urbergsytan
utgör en direkt fortsättning av den små¬
ländska och sammansättes till största delen
av graniter eller av dessa omvandlade gnejs¬
graniter. I västra Blekinge och längs syd¬
kusten har dock gnejser en betydande ut¬

bredning.
Längs ostkusten i Kristianopels socken
uppträder kvartsitsandsten tillhörande kam¬
brium. Bergarten ger upphov till en sandig,
stenig och i ouppblandat tillstånd mager
jordmån. Den rena sandstensmoränen har
dock en tämligen ringa utbredning.
På Listerlandet påträffas kritbergarter
under moränen, längs Ryssberget en lös,
vit kvartssandsten, den s.k. Rycdalssandstenen och i övrigt konglomerat och skalgruskalk (90 c/c kolsyrad kalk).

De lösa jordlagren bildas i Blekinge ute¬
slutande av morän eller av denna genom
ursvallning eller bearbetning av rinnande
vatten och vågor uppkomna jordarter. Mo¬
ränen är att döma av blockinnehållet överallt
starkt lokalt betonad. I Blekinge är den
högsta kustlinjen (HK) ett olöst problem.
De högst belägna strandmärkena är mycket
otydliga och förekommer endast sporadiskt,
varför deras sammanbindande och tolkning
är osäker. Av stor vikt som näringsgeografisk gräns är däremot en lägre liggande och
i hela landskapet mycket tydlig strandlinje.
Ovanför denna linje ligger moränen orörd
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Fig. 3. Sedimcntatinnsgränscns ungefärliga läge (efter ßjnrnsson 194fi).

av svallningar, medan den nedanför den¬
samma är starkt ursköljd. Strandlinjen kan
med skäl betecknas som sedimentationsgränsen (fig. 3).
Scdimcnlationsgränsen utgör en skarp
skiljelinje mellan skogsbygden norr om den¬
na gräns och dalbygden i söder. Indelningen
i skogsbygd respektive dalbygd, inklusive
beteckningen strandbygd, kan spåras till¬
baka till 1670-talets jordrevning, men är
troligen ännu äldre. Bjömsson uppdelar
länet i följande fem näringsgeografiska pro¬
vinser: I . Listerbygden 2. Skogsbygden 3.
Dalbygden 4. Skärgårdsbygden 5. Öst¬
bygden.

yngre bronsålder/äldre järnålder är dock re¬
sultaten från undersökningarna vid Istaby i
Mjällby socken. Här har man på en be¬
gränsad yta påträffat bl.a. ett gårdskomplex
från övergångsskede yngre bronsålder/kel¬
tisk järnålder, en åkeryta från keltisk järn¬
ålder samt ett gravfält från äldre romersk
järnålder (Björkquist— Persson 1979). Sett
i en regional skala får man ett visst grepp om
bosättningens utbredning under förhistorisk
tid genom att studera den rumsliga fördel¬
ningen av gravar och gravfalt (fig. 4). Av

\ A
Det förhistoriska och medeltida
kulturlandskapet
Det förhistoriska kulturlandskapet har i Ble¬
kinge efterlämnat mycket få konkreta spår
av odling och bebyggelse, om vi undantar
stenåldersboplatscma. Av väsentlig bety¬
delse för tolkningen av agrarsambällct under
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Fig. 4. Den förhistoriska hygdens utbredning (efter
Björkq vist— Persson 1973).
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figuren framgår hur väl fomlämningsmaterialet sammanfaller med området nedanför
sedimentationsgränsen. Detta skall dock inte
tolkas så att skogsbygden inte utnyttjades
under denna tid. Skogen utgjorde säker¬
ligen, då liksom senare, en viktig resurs i
ekonomin för den i dalbygden belägna be¬
byggelsen. Socknarnas sträckning under
1600-talet från kusten upp mot smålands¬
gränsen antyder just detta.
Under medeltiden sker en kolonisation
av skogsbygden, sannolikt mot bakgrund
av en befolkningstillväxt. Denna kolonisa¬
tion torde ha skett i form av ensamgårdar,
vilka med tiden vuxit ut till byar genom en
fortsatt befolkningstillväxt och därmed sam¬
manhängande hemmansklyvning. Motsva¬
rande kolonisationsförlopp skedde i de
småländska skogsbygderna (Larsson 1964).
Namn som -måla, -hult och -boda pekar
på ett medeltida ursprung för bebyggelsen.
Från tidig medeltid är sannolikt det åkersystem av långsmala tegar som finns i Lörby
skog, Mjällby socken. Systemet är upp¬
byggt av 8 9 m breda och upp till 150 m
långa åkerparcelter, åtskilda av stensträngar.
Mitten av 1 300-talet innebar för Blekinge
liksom för stora delar av övriga Västeuropa
en viss ödeläggelse av gårdar. Ödeläggelsen
torde i Blekinge främst ha drabbat skogs¬
bygden.
Senast under 1600-talet. men sannolikt
tidigare, har skogsbygden varit »fullkoloniserad». En karta över Blekinge från 1680talet upptar namnen på nästan samtliga
idag existerande gårdar och byar. Parallellt
med kolonisationen av skogsbygden, men
även under förhistorisk tid, skedde en till¬
växt inom dalbygdens sedan gammalt exi¬
sterande byar. Denna tillväxt tog formen
av cn hemmansklyvning, men den tog
också formen av nya gårdar och byar inom
de existerande byarnas utmark, d.v.s. av¬
gärda byar (jmf. Helmfrid 1962). Ett exem¬

—
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pel på det senare fallet utgör sannolikt byar¬
na Tömeryd, Tockarp och Djurtorp (fig. 5).
Av byarnas storlek, ägomas arrondering
och fomlämningamas spridning inom om¬
rådet, kan utvecklingen inont området skis¬
sas enligt följande: Primärenheten utgörs av
Törneryds by, vars ägor då också inneslutit
byarna Tockarps och Djurtorps ägor. Under
loppet av yngre järnålder uppstår byn Djur¬
torp på Törneryds utmarker (från början
troligen som en gård, vilken med tiden
klyvs). I nästa steg avskiljs enheten Tockarp
från Djurtorp.

Tiden fram till skiftena
Med en situation där all mark är i anspråk¬
tagen möts en fortsatt befolkningstillväxt
genom en klyvning av de existerande brukningsenheterna. Hemmansklyvn ingen inne¬
bar också att nya områden kom att odlas
upp. Nyodlingarna upptogs främst i form av
lyckodlingar på utmarken. "Dessa utökades
i betydande grad under hela 1700-talet, så
att när skiftena började genomföras, var
utägoma till byar och hemman översållade
av inhägnader till åker, äng och betesmark»
(Björnsson 1946. sid. 36).

Sedimentationsgränsen utgör cn skilje¬
linje mellan den glest uppodlade norra delen
av landskapet och dalbygden med dess rela¬
tivt sett höga utsädesmängd. I dalbygdens
öppnare partier dominerade spannmåls¬
odlingen över animalieproduktionen medan
förhållandet i skogsbygden var det om¬
vända.
Under 1700-talet fortsatte åkermarken att
utvidgas, främst genom de talrika lyckodlingama på utmarken. Svedjebruket blev
allmänt inom hela landskapet, med tyngd¬
punkten förlagd till skogsbygden. Den
största ökningen av den odlade arealen in¬
träffar i skogsbygden. Dalbygdens relativt
sett ringa uppodling beror på att den od-
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Fig. 5. Kulturlandskapets tänkta utveckling
inom Tomerydsområdet i Aryds socken. Fig.
19. Utsädesmängden per km2.

lingsbara arealen var mindre. Dessutom
utgjorde de stora byarna med sin strama
organisation och tegskifte ett hinder för
en alltför stark uppodling. 1 skogsbygden
fanns gott om odlingsbar mark av samma
slag som den tidigare åkerjorden. I allmän-

het var inte byarna tegskiftade vilket gav
större frihet för uppodling.
Blekinge var vid denna tid som helhet
ett cnsädeslandskap, med undantag av östra
delen av Kristianopels socken. 'Så har ock
ensädet här i alla tider varit i bruk. emedan
II

lantmannen av sin lilla åker så mycket ej
kan umbära, att den vartannat år målte
läggas i träde . . . (K. B. Å. 1741 42).
Boskapsskötselns betydelse under 1700talet inom de olika delområdena i länet in¬
tog samma ställning som vid slutet av 1600-

—

talet. Särskilt i skogsbygden var boskaps¬
skötseln av betydelse. Oliers (1800) skild¬
ring av förhållandena i Jämshögs socken
kan anses vara karakteristisk för 1700talet. •> Denna socken är en svag sädesbygd
och kan åkerbruket härstädes icke bliva
huvudämnet för allmogens uppodling och
välmåga. Ängsskötseln och den därmed
förenade kreatursavcln är däremot på de
flesta ställen mera lönande, vartill i synner¬
het deras sköna betesmarker mest bidraga,
så att en stor del hemmansbrukare kunna
sommartiden mottaga främmande kreatur
för lega, så väl från de magraste hemman
här, som från andra socknar, samt själva
pålägga och vid efterhosten sälja ganska
många slaktkreatur. »
Bebyggelsen under 16- och 1700-talen
karakteriserades av byar, men ensamgårdar
förekom. De minsta byarna och de enstaka

ensamgårdarna hör framförallt skogsbygden
till. De största byarna återfinns inom Lister¬
landet och dalbygden. En bys storlek, ut¬
tryckt i antalet brukningsenheter, är många
gånger avhängig den tid den existerat. Dvs.
en stor by är lika med gammal by, en liten
by är lika med en ung by, relativt sett. Det
är naturligtvis en sanning med modifika¬
tioner, men exempelvis de olika ortnamnens
fördelning inom länet ger en klar bild av
skogsbyarnas relativt sett unga ålder.
Bebyggelsen låg som regel grupperad på
eller invid byplatsen. Bebyggelsen var säl¬
lan inordnad i en geometrisk by tomt, utan
hade vanligtvis formen av en orcglerad
klungby. Genom den fortgående hemmansklyvningen har bygatan, eller byplatsen,
mångenstädes förlorat sin ursprungliga funk¬
12

tion, ofta har den delats upp mellan byns
olika hemman, inhägnats och ibland upp¬

odlats eller bebyggts. -Hemmansklyvningen hade tvingat till anläggande av gär¬
dar på gatan, den relativt starka uppodlingen
fordrade mer folk till åkerns skötsel, varför
byplatsen fylldes av gatuhus. Ofta finner
man där även batsmanstorpen. Stängslet
som skilde gatan från utmarken hade rivits
och lyckor och hejor utfyllde den vikformiga inbuktning av utmarken, som förenade
densamma med gatan. Om byn tidigare
haft en regelbunden form, hade denna nu
blivit förvanskad och ett drag av oregel¬
bundenhet karakteriserar byarna före skif¬
tet' (Bjömsson 1946, sid. 126).
En för kulturlandskapets förändring viktig
faktor utgör den torpbebyggelse som i allt
snabbare takt började växa fram under 1700talet och vilken fick sin maximala utbred¬
ning under andra hälften av 1800-talet. Till
detta återkommer vi längre fram.
I förhållande till andra delar av landet
utgjorde godsens och säteriernas andel av
bebyggelsen en ringa del i Blekinge. 1 det
fattiga och avlägsna Blekinge hade aldrig
funnits några adelsgods av betydelse (under
dansktiden), men adeln hade innehaft en
mängd strögårdar, ibland flera hemman i
samma by. Några huvudgårdar hade dock
ej uppstått» (Torbrand 1963, sid. 4).
Efter fredsslutet 1658 reagerade den
danska adeln omedelbart med en snabb av¬
veckling av sina intressen i Blekinge och
sålde ut hemman och gårdar på några få år.
Under senare delen av 1600-talet och början
av 1700-talet upprättades av den svenska
adeln en handfull gods (Martelius 1968).
Godsbildningen var en process som med¬
förde stora förändringar i kulturlandskapet
och naturligtvis också i den agrara sociala
strukturen. Det generella förloppet vid gods¬
bildningar, som exempelvis vid uppkomsten
av Johannishus, var följande: »Inköp av

frälsehemman i bolbyar, avhysning av bön¬
der, uppförande av herrgårdsbyggnader,
upprättande av torp, utvidgning och konsoli¬
dering genom ytterligare köp och byten
samt slutligen instiftande av fideikommis¬
set- (Torbrand 1963, sid. 5).
Samtidigt som godsbildningen innebar en

flytta ut till respektive brukningsdel. Den
morfologiska bilden av det agrara kultur¬
landskapet förändrades därvid radikalt vid
skiftets genomförande. Den bild vi för när¬
varande har av den blekingska landsbygden
skapades alltså huvudsakligen under 1800talets första hälft.

markant omläggning av kulturlandskapet
har godsen fram till våra dagar verkat kon¬
serverande på den fortsatta markanvänd¬

Ett exempel på den förändring av land¬
skapsbilden som skiftet innebar är Boa by
i Jämshögs socken (fig. 6). Många byar har

ningen därigenom att nybebyggelse endast
i ringa grad lokaliserats till godsens ägor.

Skiftena

—

omvandlingens lid

Utvecklingen av agrarsamhället fram till
1700-talet innebar inga markanta föränd¬
ringar. Från denna tid inleds en period under
vilken jordbrukslandskapet börjar utsättas
för påtagliga förändringar. Böndernas indi¬
viduella handlingskraft hade blivit allt mer
beskuren genom det tilltagande bytvånget,
som förutsatte en gemensam planläggning
vid sådd. skörd etc.
Ar 1749 stadfästes storskiftet, vilket till
sin karaktär förblev ett tegskifte, men åkem
var samlad på ett färre antal ställen än tidi¬
gare. Skiftet innebar dock inte att bybebyg¬
gelsen slogs sönder, utan denna hölls allt¬
jämt samlad till den gamla gårdsplatsen (se
fig. 1 ). Sin största utbredning fick storskiftet
i dalbygden och på Listerlandct där behovet
av att genomföra en ändring var som störst.
Den mest genomgripande omstrukture¬
ringen av agrarlandskapet skedde i sam¬
band med genomförandet av enskiftet (stad¬
fäst 1803) och laga skiftet (stadfäst 1827).
Enskiftet innebar att varje enskild gård skul¬
le ha sina ägor samlade i ett block, en bruk¬
ningsdel. Laga skiftet var här en kompro¬
misslösning, vilken innebar att varje gård
kunde ha flera brukningsdelar. Enskiftet och
laga skiftet medförde att bybebyggelsen
splittrades och att flertalet gårdar tvingades

dock kvar sin ursprungliga karaktär däri¬
genom att bebyggelsen inte i någon nämn¬
värd grad flyttades ut i samband med skiftet.
Som exempel kan nämnas Levalunda by i
Edestads socken och Djurtorps by i Åryds

socken.

Enskiftet och laga skiftet innebar inte en¬
bart en reglering av byterritoriet och en
utflyttning av bebyggelsen utan skiftena fick
även som följd en betydande uppodling.
-Denna framtvangs delvis därigenom, att
jorden indelades i inrösnings- och avrös-

ningsjord, vilken delades mellan gårdarna.
Den senare utgjordes av utmarken och till
den förra hörde den odlingsbara jorden. Alla
gårdar kunde ej få del i åkern och en del
gårdar fick endast ringa åkerjord. Dessa
Ivungos till nyodlingar. Möjligheten till dy¬
lika ökades i väsentlig grad genom att varje

brukningsdel nu fick all jorden samlad till
ett ställe» (Björnsson 1946, sid. 145). Ett
annat skäl till nyodlingen var den accelere¬
rande befolkningstillväxten. Denna med¬
förde en kraftig hemmansklyvning, särskilt
påtaglig i skogsbygden och skärgårdsbyg¬
den. Däremot minskade antalet brukningsenheter i dalbygden genom sammanlägg¬
ningar av fastigheter.
Befolkningstillväxten innebar också att
torpbcbyggclsen ökade i omfattning. »Ännu
vid mitten av 1 700-talet var torpama relativt
fåtaliga, men mot slutet av 1760-talet och
början av 1770-talet steg antalet högst vä¬
sentligt och vid århundradets slut hade land-
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Fig. 6. Boa by, Jämshögs socken, före (A) och efter
och H har cj kunnat spåras i kartmaterialet.

(B) enskiftet. Någon bebyggelse till fastigheterna C

skapet en talrik torpbebyggelse (682 torpare

markens uppodling och utgjorde en säsongsarbetskraft för bönderna. Torpbebyggelsen
gynnades särskilt av skogsbygdens bönder,
dar man var »mån om att förvara åt sig god
tillgång på arbetare till skogsröjning om
vårarna, potatisplockning om höstarna samt
till brännvinsbränning och skogsfällning om
vintrarna. Det är härutinnan man bör söka
grunden till hans benägenhet, att antingen
hos sig skattskriva och söka försvara tjä¬
nare, som han ej ständigt gagnar, eller
bereda deras skydd med verkliga eller till¬
ställda avhandlingar om köp av jord, torp¬
lägenhet, arrenden eller backstugor» (KBÅ

i de västra och 611 i dc bstra häraderna).
Till en början sker utvecklingen snabbast i
dalbygden men i början av 1800-talet tager
skogsbygden överhanden •> (Bjömsson 1946,
sid. 155). Torpbebyggelsen nådde sitt maxi¬
mum vid något olika tidpunkt i olika sock¬
nar men som regel mellan åren 1860 och
1870, för att därefter undergå en tämligen
stark minskning i det stora flertalet socknar.
Orsaken till minskningen var främst den
begynnande industrialiseringen samt ut¬
vandringen till Amerika. Torpen lokalise¬
rades i huvudsak till utmarken och då ofta
på långt avstånd från byns bebyggelse (fig.
7). Torpama bidrog i hög grad till morän¬
14

1827—32).

Tiden

efter skift enn
i

Huvuddragen av det agrara landskap som
uppstod i samband med enskiftet och laga
skiftet består fram i våra dagar. De föränd¬
ringar som har skett har framförallt påverkat
skogsbygdens landskap. Den uppodling och
befolkningstillväxt som skedde under 1800talet har fram till idag förbytts i en avfolk
ning och en igenläggning av odlingsmarken
och förhållandena idag för skogsbygden
motsvarar närmast situationen under 1600-

talet och början av 1700-talet. Den över¬
vägande delen av torpen har försvunnit och
stora delar av byarnas ängs- och åkermark
har återgått till skogsmark (fig. 8). I vissa
fall har igenläggningen av kulturlandskapet
gått så långt att både torpen och byns gårdar
har ödelagts eller övergått till en funktion
som fritidsbostad.
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Lantmäterikartor och antikvarisk forskning
Av Ulf Pauli
Länsstyrelsen. Lantmätericnhctcn, 205 15 Malmö

titt länge ganska förbisett kulturhistoriskt
källmaterial av stor betydelse för den antik¬
variska forskningen är våra äldre lantmäteri¬
kartor. lagrade i arkiven på länsstyrelsernas
lantmäterienheter. Under senare år har emel¬
lertid ett ökande intresse hos forskare i
antikvariska ämnen kunnat noteras. Med
hänsyn till detta stigande intresse kan det
här vara på sin plats att ge en kort orien¬
tering om detta källmaterial.
Det skånska lantmäteriet leder sitt ur
sprung tillbaka till 1658, då de skånska
landskapen övergiek till den svenska kro¬
nan. Lantmäteriverksamheten inleddes re¬
dan 1660 med arbetet på en geometrisk
jordebok. d.v.s. en kartografisk motsvarig¬
het till den vanliga jordeboken. Arbetet
resulterade, i vad som idag är Malmöhus
län, i två stora kalvskinnsband med kartor
över byarna i Oxie och Skytts härader.
Arbetet med den geometriska jordeboken
avstannade och återupptogs inte mer. Hela
lantmäteriverksamheten i Skåne upphörde
och återupptogs inte förrän några år efter
det skånska krigets slut, och därefter var
lantmätarna under en tid sysselsatta med att
upprätta kartor och beskrivningar över byar¬
na och deras ägoområden. En mycket stor
del av de skånska byarna blev på detta sätt
kartlagda under perioden 1685 1785.
Redan under det svenska lantmäteriets
tidiga decennier var man på det klara med
att fomlämningar borde medtagas vid den

—

geometriska kartläggningen. I lantmäteriinstruktionen 1643 stadgades att ■monu
eller hvar runor
menter och runstenar
finnas inhuggna i stora berg, jordhögar och
skola i speciallandtkorten in¬
jordgrifter
föras.»1 I storskiftesforordningen stadgar
man inget särskilt om fomlämningar, men
dessa kan ofta identifieras, de lades ut som
samfälligheter om de framträdde som högar
och stenrösen t.ex. Däremot finner man i
stadgan om laga skifte 1 827 en bestämmelse
om fomlämningar. Det heter i 4 kap. 3 §
fomlemningar,
jämväl utmärkas
samt andre inom ägome belägne märkwärdigheter. »2
Man insåg också från generallantinäterikontorets sida att man också måste under¬
visa eleverna i lantmäteri i fornminneskännedom. Redan 1828 kom cn bestäm¬
melse om undervisning i detta ämne och
liera följde under senare år. På så vis ska¬
pade man en möjlighet att få fram riktiga
uppgifter på kartorna om landets fasta fom¬
lämningar, och lantmäterikartorna fick däri¬
genom en stor betydelse för arbetet med att
få fram ett fornlämningsregister.
När man studerar gamla lantmäterikartor
måste man alltid vara mycket försiktig, även
om de gjordes upp med stor noggrannhet.
Dessa kartor gjordes för att tjäna ett prak¬
tiskt syfte och de hade aldrig till uppgift
att t. ex. redovisa samtliga fomlämningar.
Redovisningen av dessa är till stor del en
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bieffekt vid kartläggningen. Detta innebär
att lantmätaren i många fall bara tog med
det han ansåg vara relevant för just den
förrättning han höll på med. Man kan därför
aldrig använda lantmäterikartor för att be¬
visa något ex silentio. Detta gäller både
fornlämningsforskning och bebyggelse¬
forskning. Om ett fornminne inte är redo¬
visat eller en byggnad saknas, så innebär
detta inte med nödvändighet att de inte
fanns där i verkligheten, eller framträdde
ovan jord.
Skiftesverksamheten var det svenska lantmäteriets stora insats i den svenska histo¬
rien. Det arbete som lades ner på att ratio¬
nalisera ägoförhållandena på landsbygden
fick en mycket stor betydelse för utveck¬
lingen av vårt moderna välfärdssamhälle.
Hundratals skifteskartor i Malmö lantmäteriarkiv vittnar om det väldiga arbete de tre
skiftesverken innebar. I Malmöhus län blev
mer än 500 byar skiftade en eller två
gånger, ibland t.o.m. tre gånger. Resul¬
tatet har blivit ett aktningsvärt antal kartor
med en stor mängd information om bebyg¬
gelsehistorien och förekomsten av fomlämningar.
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Fig. 1. Utdrag ur karta över kungsgården Månstorp,
Västra Ingelstad, 1841. Fig. 2 a Månstorps gavlar,
4, 5 vallgraven, 3, 6 vallen.
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Fig. 2. Lilla Tvärens by på en karta från 1691. Byn
är idag helt försvunnen.

Genom Skånes speciella karaktär som
slättland fick enskiftet en mycket stor
genomslagskraft. Det var bara på ett fåtal
ställen i Sverige som det var möjligt att
genomföra enskiftet, vilket också ledde till
kompromisslösningen laga skiftet. Men i
Skåne kunde man enskifta i stor utsträck¬
ning och vad Kristianstads och Malmö lantmäteriarkiv illustrerar är en av jordens mest
radikalt genomförda jordskiftesreformer.
Som ovan påpekats lade lantmätarna ofta
ut fornminnen som samfälligheter på skifteskartorna. Många gånger sker det utan att
man anger att det rör sig om ett fornminne,
ofta beroende på att lantmätarna helt enkelt
inte visste vad det rörde sig om. Jämförel¬
ser med naturen, eventuella lösfynd och
andra kriterier får avgöra om det rör sig
om fomlämning eller inte.
Mera anmärkningsvärda fomlämningar
redovisas naturligtvis oftast med angivande
om vad det rör sig om. Ales stenar, t.ex.,
framträder på en karta från 1817 och kallas
där för -Urban i graf.»1 Den egendomliga
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Fig. 3. Pä storskifteskartan över Säby kyrkoby från 1782 ser vi kyrkan, gårdarna och lergravama.

borganläggningen Månstorp vid Västra
Ingelstad framträder med vallar och vall¬
gravar på Ludvig Falkmans karta från 1841,
och han berättar också att borgen i folkmun
kallas för Månstorps gavlar.»4 Från Lom¬
ma har vi ett exempel på en fornlämning
som framträdde ovan jord ännu i slutet av
1700-talet, men idag är försvunnen. På en
karta från 1763 över säteriet Habo i Lomma
socken ser vi »en upkastat wall», som kan¬
ske är stadsvallen till den medeltida staden
>•

Lomma.3
Från bebyggelsehistorisk synpunkt kan en
gammal karta från 1691 vara intressant då
den visar en by som idag är helt försvunnen,
Lilla Tvärens by i Hedeskoga socken, strax
väster om Ystad.
Ovan anförda exempel får räcka för att
visa på de många kulturhistoriskt värde¬
fulla fomlämningar, byggnader och miljöer
som framträder på våra gamla lantmäteri¬
kartor.
Man kan på goda grunder vänta sig att
lantmäterikartorna kommer att få en ökad

användning som källmaterial för den antik¬
variska forskningen. Detta medför naturligt¬
vis ett problem, kartornas starka förslitning.
Som inom så många andra verksamheter
spelar en snål medeltilldelning en stor roll
vid förslitningen. Konserveringsmetoder
finns, men medel saknas i stor utsträckning.
Lantmäteriet kommer emellertid att satsa
mycket på utbildning och resurser till kart¬
konservering, så att materialet även i fort¬
sättningen kan stå till forskningens för¬
fogande, inte minst då den antikvariska
forskningen.

Noter
1

Samlingar i Landtmäteri, 1901, sid. 38.
J. H. Backman, Ny lagsamling, första häftet. 1831.
sid. 187.
5 Valleberga sn, akt nr 22, Lantmäterienhetens forsk¬
ningsarkiv. Malmö.
4
Västra Ingelstads sn, akt nr 31, Lantmäterienhetens
forskningsarkiv. Malmö.
5 Lomma sn, akt nr 114, Lantmäterienhetens forsk¬
ningsarkiv, Malmö. Beträffande denna kartas betydelse
för diskussionen om belägenheten av det medeltida
Lomma se Sten Skansjö, Malmös tidigmedeltida före¬
gångare? Ale 1980:2, sid. 17 f.
2
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Båtuppmätningar
Av Nils Nilsson
Kulluren. Box 1095, 221 04 Lund

Sedan 1977 pågår undersökningar av det
äldre beståndet av småbåtar i Skåne. Forsk¬
ningarna har i första hand inriktats på den
skånska snipan i dess olika varianter, men
har därefter utvidgats till att omfatta även
andra typer av traditionella träbåtar. Under¬
sökningarna bedrives som ett samarbete
mellan Kulturen i Lund och Föreningen
Allmoge Båtar.
Arbetena påbörjades i samband med nyordnandet av Kulturens basutställningar
rörande det förindustriella näringslivet, då
vissa nyförvärv blev aktuella till fiskeavdel¬
ningen, bl. a. en snipa av »klassisk» skånsk
typ. En snabbinventering av båtbeståndet
i Kullabygden gav vid handen att den skåns¬
ka träbåtstraditionen ännu är fullt levande,
även om plastbåtama sedan länge starkt

dominerar, och en god representant för den¬
na tradition förvärvades också i Lerhamn.
Det är en 16 fots roddsnipa som nu ingår
i Kulturens basutställning om sydsvenskt

Fiske.
Att bevara båtar i original är förenat med
vissa svårigheter, om inte annat av rena
utrymmesskäl, och möjligheterna att den
vägen dokumentera det äldre beståndet är
sålunda starkt begränsade. Någon annan
form av dokumentation, som kan ge en
fullödig redovisning av båtarnas kompli¬
cerade former, är följaktligen påkallad. På
andra håll i Sverige och Norden har man
också sedan länge prakticerat metoden att
efter uppmätningar återge gamla båtar enligt
samma princip som användes vid nykon¬
struktioner, d.v.s. med ritningar som redo-
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Bild 1. Interiör från Kulturens
fiskeavdelning med snipan från
Lerhamn i förgrunden.
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Bild 2. Uppmätning av 18 fots snipa från Nyhamnslåge, byggd i Mölle på 1920-talet. Linjeritning, konstruktionsritning och spantritning.
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visar formen i ett tredimensionellt system,
s.k. linjeritning, kompletterat med konstruktionsritningar som visar dimensioner och
detaljer. För närvarande finns emellertid
inte i vårt land något museum eller annan
antikvariskt verksam institution, som inom
sin etablerade verksamhet kan ombesörja
dokumentationer av det här slaget och möj¬
ligheterna att genomföra sådana måste där¬
för bero av medverkan från enskilda.
För Kulturens båtprojekt i Skåne kom
lösningen genom samarbetet med För¬
eningen Allmoge Båtar och fil. kand. Peter
Skanse, som tillsammans med två tekniker,
Per Nordin och Bertil Andersson, genom¬
förde en provuppmätning i Kullabygden
våren 1979. Sex olika båtar, typvarianter
av Kullens berömda snipor, kunde därvid
dokumenteras och med detta goda resultat
bakom oss kunde vi planera för ett större
projekt, som småningom kunde omfatta hela

Skåne.

Nästa fas i båtprojektet har förlagts till
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Bild 3. Däckad fiskebåt i Lim¬
hamn, byggd 1934. Typen är
mycket karaktäristisk för Öresundskusten.

hösten 1980 och våren 1981, då 20 nya
objekt avses att dokumenteras. Därtill kom¬
mer eventuella specialundersökningar kring
lokala eller produktionsmässiga enheter, i
den mån material till sådana forsknings¬
objekt kommer fram i fältarbetet. Under
denna fortsatta kampanj har Peter Skanse
och Bertil Andersson i september och ok¬
tober 1980 i fältet dokumenterat 15 nya
båtar, huvudsakligen från landskapets sydoch östkust. Den återstående delen av ar¬
betena avses att inriktas på öresundskusten,
där redan ett par lämpliga uppmätningsobjekt valts ut och om det hela kan full¬
följas på samma sätt som hittills beräknas
denna del av projektet vara slutfört under
sommaren 1981.
När hela materialet föreligger i utredi¬
gerad form blir det möjligt att slutgiltigt
ta ställning till frågan om ytterligare doku¬
mentationer och andra kompletterande ar¬
beten. I detta sammanhang hoppas vi också
kunna finna en lämplig form att publicera
resultaten av det skånska båtprojektet.

Projektet medeltidsstaden
Av Sten Tesch och Anders Wihlborg
Riksantikvarieämbetet, UV-Syd, Box 1517, 221 01 Lund

De senaste årtiondenas expansion och ny¬
byggnation i våra medeltida stadskärnor
medförde en pressad situation för stadsarkeologin. I många städer gick oersättlig
arkeologisk information förlorad, men i ett
begränsat antal företogs också omfattande
arkeologiska undersökningar.
För att kunna överblicka situationen star¬
tades 1975 projektet Medeltidsstaden med
underrubriken Den tidiga urbaniseringspro¬
cessens konsekvenser för nutida planering.
Projektets målsättning och uppläggning har
redovisats i Ale nr I 1980. Projektet har
arbetat med ett landskap i taget och under
1980 har turen kommit till Skåne, där Hel¬
singborg och Ystad nu är färdiginventerade.
Resultaten redovisas i projektet Medeltids¬
stadens rapportserie, i vilken Lundadeten,
som påbörjats tidigare, just är utkommen.
Liksom i övriga Norden uppkom städerna
i Skåne först under medeltiden, men vissa
stadsliknande samhällen som Birka och
Hedeby (A) existerade redan under vikinga¬
tiden. Runt Skånes kuster fanns ett flertal
köpinge-orter (B), som under vikingatid —
tidig medeltid fungerade som handelsplat¬
ser. De låg ofta i närheten av platser som
kom att erhålla fulla stadsrättigheter under
medeltiden, se fig. I sid. 24.
Det skånska stadsväsendets utveckling
kan indelas i tre perioder:
I. 1000- och I 1 00-talet (C)
2. 1200-talet, strandköpingar (D)
3. 1400- och 1500-talet (E)

Helsingborg är en tidigmedeltida stad som

växte fram vid ett strategiskt färjeläge om¬
kring 1000-talets mitt. Under det äldsta
skedet låg bebyggelsen uppe på den höga
landborgen. Under 1200-talet utvecklas
även en stadsbebyggelse på strandremsan,
som under senmedeltiden blir den domi¬
nerande stadsdelen.
Hittills har arkeologiska undersökningar
i Helsingborg endast berört borgen, kyrkor
och kloster. Därför vet vi ingenting om be¬
byggelseutveckling, handel och hantverk
eller hur livet gestaltade sig för gemene

man.
Under 1 100-talets senare hälft ökade till¬
gången på sill kraftigt framförallt i södra
Öresund och vid sydkusten. Saltad sill blev
under 1200-talet Danmarks främsta export¬
vara. I anslutning till sillhanteringen som
huvudsakligen handhades av nordtyska köp¬
män (Hansan) uppkom även en allmän varu¬
handel. Som ett resultat av den ökade han¬
deln anläggs strandköpingar som t. ex.
Ystad.
För att fä en uppfattning om det arkeo¬
logiska läget i Ystad kan vi jämföra två
kartbilder, fig. 2. Av dessa framgår att det
är en försvinnande liten del av stadens
kulturlager som undersökts.
Resultatet av Ystad in venteringen redo¬
visas på en av kommunen beställd utställ¬
ning i Ystad Klostermuseum under tiden
5/4 8/6. I anslutning till utställningen har
katalogen »Medeltidsstaden- Ystad fram¬
ställts på 48 sidor i Ale-format. Skriften,
som kostar kr 5:-, kan beställas genom
Riksantikvarieämbetets Lundakontor.
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Undersökningar i Lyckeby
Av Leifh Stenholm
Riksantikvarieämbetet, UV-Syd, Box 1517, 221 01 Lund

Det äldsta bevarade skriftliga dokumentet
om den blekingska medeltidsstaden Lyckå
är ett skötebrev från 1449. I detta omtalas
bl. a. att Lyckå hade två borgmästare, en by¬
fogde samt åtta rådmän. Man tycker att detta
borde tyda på att staden redan nått en viss
utveckling och således bör vara betydligt
äldre än detta första omnämnande — ett an¬
tagande som dock inte kunnat styrkas av det
arkeologiska resultatet från här företagna
undersökningar. Lyckeby, som platsen nu¬
mera heter, ligger i en mycket fnrnminnesrik trakt. Kring ån, som varit en viktig kom¬
munikationsled, finns flera stora gravfält
som visar att området haft karaktär av cen¬
tralbygd redan under järnålder. Fallet i ån
tvingade fram en omlastning av de varor
som transporterades vattenledes. Nedanför
fallet fanns en naturlig, skyddad hamn för
större båtar. Stadens omland sträckte sig
ända upp i Småland. Härifrån exporterade
man via Lyckå animalieprodukter och järn¬
malm till det tyska handelsförbundet Han
san. Från 1500-talet finns uppgifter om att
man årligen höll en stor marknad i staden
på S:t Jacobi dag, den 25 juli. I folkmun
går det gamla stadsområdet än idag under
namnet Lyckeby Fläck eller helt enkelt
Fläcken. Ordet fläck i detta sammanhang
går tillbaka på tyskans Flecken, som betyder
köping. Av Wickenbergs karta från 1779,
(se fig. 1), framgår att Lyckeby Fläck var
ett till ytan relativt litet område, omkring
26

400 m i diameter. Kyrkan i Lyckå, som var
helgad åt Maria och omnämns sorn »Vor
Frue Kirke i Lyckå-, dateras på konsthisto¬
risk väg till 1200-talet, och är hitintills det
enda påtagliga argumentet för att här funnits
en högmedeltida bebyggelse. Som försvar
för staden byggdes en borg strax sydväst
om Fläcken. Denna borg, som sannolikt
var en träbyggnad, omtalas i ett brev från
1510 som traekaaken Lykia aa>. Som¬
maren 1975 genomfördes en arkeologisk
undersökning i området, varvid en vall¬
anläggning som bör ha haft samband med
borgen påträffades. Resultatet av undersök¬
ningen talar för att borgen anlagts under
1400-talets andra hälft.
1545 gav kung Christian III direktiv om
att den gamla borgen skulle ersättas med ett
starkare fäste av sten. Den nya fästningen
blev en senmedeltida anläggning av samma
slag som en grupp samtida danska borgar.
Slottet beboddes av länsmän, som hade till
uppgift att bevaka och driva kungens befall¬
ningar i hela Östra härad, eller som det då
kallades
Lyckå län. I samband med att
Christian IV, år 1600, lät anlägga den nya
fästningsstaden Kristianopel, förlorade
Lyckå sina stadsrättigheter.
Med anledning av en förestående nybygg¬
nation på fastigheten Lyckeby 46: 1 genom¬
fördes i höstas en arkeologisk undersökning
på ett ca 600 m2 stort område. Tomten hade
tidigare hyst fabriksbyggnader, så kultur-
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Fig. 1. Wickenbergs karta från 1779. Det aktuella undersökningsområdet ür markerat med snedskrafering.

lagren var tämligen illa åtgångna. Eftersom
slutlig bearbetning och konservering ännu
inte genomförts måste undersökningsresultatet fortfarande betraktas som preliminärt.
Utmed Gamla Siottsvägen påträffades en ca
3 m bred, stenlagd gata. Stenarna var lagda
i ett omkring 20 cm tjockt lager fin sättsand.
Gatan var svagt välvd, så att regnvattnet
rann ut till sidorna, där det leddes vidare i
rännstenar. För att gående skulle kunna ta
sig fram torrskodda, hade man lagt ut större
stenar, s.k. borgmästarestenar, i gatans

mitt. Från denna gata, soni sträckte sig från
platsen för det gamla torget och i riktning
mot borgen, gick en tvärgata ner mot ån.
Vid korsningen mellan gatorna påträffades
resterna efter två senmedeltida byggnader.
Av dessa återstod i stort sett bara syllstenarna, som lagts ut för att höja upp stockarna
från markytan. Golven utgjordes av trampad
lera. 1 det ena huset fanns en relativt kraftig
stenpackning, som sannolikt utgjort fundament för en spis eller kakelugn. I det andra
huset påträffades en ugn. Till dc två husen,
27

som båda varit boningshus, kan en hel del
krukskärvor från enklare hushållskärl kny¬
tas. Ner mot ån tunnar kulturlagren ut och
man får tänka sig att området närmast ån
legat som strandäng. Fynden från fyllningen
under gatorna tyder på att de är anlagda
under senmedeltid. Kanske lade man ut en
ordentlig stengata för att klara av de tunga
transporterna av sten till den nya borgen
som började byggas 1545.
De fynd av keramik och mynt, som gjor¬
des på gatorna vittnar om att dessa använts
ända in på 1700-talet. Studerar man kartan
från 1779 finner man också att de fram¬
grävda gatorna finns inritade där. Den ar¬
keologiska undersökningen visar således
bl.a. att Lyckå bevarat delar av sitt sen¬
medeltida gatusystem långt in på i 700-talet.
Vissa delar av detta finns kvar än idag.
Eftersom inga äldre byggnadslämningar
kunde påvisas, får man konstatera att åt¬
minstone denna del av den medeltida staden
inte bebyggts förrän under slutet av medel¬
tiden
möjligen i samband med att den
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Fig. 2. Senmedeltida hus och gatukorsning i Lyckå
Husets syllstenar är skuggade.

första borgen uppfördes under 1400-talets
andra hälft. Kanske är det rent av så att
staden inte är äldre, utan anlades vid denna
tidpunkt.
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