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Birger Persson in Memoriam
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De skånska landskapens historiska och blev han intresserad för hembygdsvård
arkeologiska förening har fått sorg. Den och lokalhistoria och sökte därför i bör-
16 augusti 1982 avled vår hedersledamot, jan på 1960-talet återuppliva den före-
disponenten Birger Persson i Ystad.

Birger Persson var på ett särskilt sätt
knuten till vår förening. Redan som ung förpuppad. När Birger Persson våren

ning för skånsk historia som varit verk¬
sam 1866-1923 men som sedan dess varit
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1961 fick kontakt med Jörgen Weibull
och Sven Kjöllerström återuppstod för¬
eningen som en fågel Fenix. Man beslöt
att dess huvudsakliga ändamål skulle vara
dels att samla intresserade lekmän och
forskare till gemensamma utfärder, dels
att utge tidskriften Ale.

Birger Persson blev snabbt eldsjälen i
företaget. Han invaldes med självklarhe¬
tens rätt i föreningens styrelse, som han
tillhörde i 20 år. När Birger av åldersskäl
drog sig tillbaka 1980, var det lika själv¬
klart att han skulle bli föreningens he¬
dersledamot.

Föreningen fick omedelbart en med¬
lemskader på c:a 800 medlemmar, som
sedan trofast deltagit i verksamheten.
När styrelsen för några år sedan invente¬
rade medlemmarnas spridning över de
skånska landskapen, kunde vi konstatera
att Ystadregionen ledde stort. Detta var
Birgers förtjänst. Birger Persson anlita¬
des flitigt som föredragshållare vid för-
samlingsaftnar och inom föreläsningsför-
eningar och han passade då ofta på att
värva medlemmar till föreningen. Ingen
har gjort så mycket för att vår föreningen
skall vara en levande realitet i skånska
bygden som Birger Persson.

Som medlem i styrelsen föll det ofta på
Birger Perssons lott att arrangera utfär¬
der till Österlen. En av föreningens första
exkursioner gick till Ystad och Kivik 1962
och femton år senare hade föreningen
glädjen att än en gång få göra ett besök i
dessa trakter under Birger Perssons emi¬
nenta ledning. När nordiska historiker i
augusti 1961 samlades till möte i Lund,
anmodade Sture Bolin och Jörgen Wei¬
bull Birger Persson att organisera den ef¬
terföljande exkursionen till Österlen - en
storartad resa som blivit väl ihågkommen
bland Nordens historiker.

När det gällde Afes redigering, var Bir¬

ger Persson den ivrigaste att alltid efterly¬
sa historiska bidrag, inte blott arkeologis¬
ka. Folklivsforskning, kyrkohistoria och
lokal socialhistoria tillhörde hans person¬
liga intresseområde och han tyckte - inte
utan en viss rätt-att vi historiker var sen¬
färdiga i att satsa våra krafter på lokal¬
historia. Tiden och den internationella
forskningsfronten har givit Birger Pers¬
son rätt: just nu ligger lokalhistorian
centralt i historikernas intresse.

Birger Perssons eget medium var först
och främst den engagerade föreläsning¬
en. Men också i artiklar och recensioner i
dagspressen förde han ut sitt budskap.
Hans krävande arbetsuppgifter som dis¬
ponent i AB J. H. Diedens stora järnhan¬
del i Ystad hindrade honom självfallet att
själv genomföra större historiska forsk¬
ningar, men ett par mindre studier kunde
han publicera i Löderups katolska präs¬
ter, När biskop Brask var kyrkoherde i
Löderup och Det skånska bondeupproret
1811.

Birger Persson hade inte bara vittra in¬
tressen. Han hade också en fin känsla för
hantverk och tradition. För vår förenings
räkning tillverkade han en originell
ordförande klubba av sjödrucken ek från
ett gammalt fynd i Ystad. Och många av
oss som hade förmånen att få räkna oss
till hans vänner fick i gåva vackert in¬
bundna volymer i halvfranska band, re¬
sultatet av hans generositet med egen tid
och hans gedigna kunnande som amatör¬
bokbindare.

De skånska landskapens historiska och
arkeologiska förening har anledning att
med tacksamhet minnas sin hedersleda¬
mot och vi har också plikten att söka full¬
följa hans intentioner: att hålla de skån¬
ska landskapens historia och arkeologi le¬
vande i skånska bygden.

Birgitta Odén / Allan Persson
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Fosie IV - en långdragen historia
4 -£>ÿ

Av Nils Björhem och Ulf Säfvestad
Malmö Museum, Malmöhusvägen, 211 20 Malmö

Ett av den svenska arkeologihistoriens hittills största utgrävningsprojekt har under de
senaste åren ägt rum i sydöstra delen av Malmö kommunområde. Arbetena i fält avslutades
i juni 1983. Ledarna för utgrävningen ger här en första sammanfattning och bebyggelse-
historisk analys av det stora materialet från projektet Fosie IV.

De senaste åren har exploateringen av
åkermark varit intensiv inom Malmö
kommun, vilket har föranlett ett stort an¬
tal arkeologiska undersökningar utförda i
Malmö Museums regi. Bland annat har
ett 640.000 m2 stort område i södra delar¬
na av Malmö, kallat Fosie IV, varit före¬
mål för arkeologiska utgrävningar i 4 år.
Vintern 1979 påbörjades utgrävningarna
på det 2 km långa och ca 300 m breda om¬
rådet som skulle iordningsställas för
industrimark (fig. 1).

Området utgör ett för Malmö-regionen
och stora delar av sydvästra Skåne typiskt
landskap, ett svagt kuperat moränland¬
skap med inslag av våtmarker. I östra de¬
larna passerar Risebergabäcken som fun¬
gerar som avrinning för en »sjöliknande»
sänka vilken delvis sammanfaller med un¬
dersökningsområdets östra delar. Över¬
huvudtaget får man se denna våtmarks-
sänka tillsammans med moränkullarna
som en väsentlig natur- och näringsmäs-
sig förutsättning för den förhistoriska be¬
byggelsen.

När schaktarbetena påbörjades var
området helt uppodlat och har i stort sett
varit så sedan byarna skiftades i början av
1800-talet. Innan dess hade stora delar
bestått av betesmark liggande på gränsen
mellan Fosie, Lockarps och Oxie sock¬

nar. Området ligger följdaktligen perifert
beläget i förhållande till nuvarande by¬
kärnor. Närmast ligger Lockarps by ca
1,5 km söder om Fosie IV.

Medeltida lämningar har inte varit för¬
väntade utom möjligen i närheten av en
tidigare känd befäst gård kallad Skog-
holms borg som nu avtecknar sig som en
svagt markerad fyrkantig jordvall, och
kan beläggas från 1400-talet (fig. 2).
Borganläggningen kommer ej att beröras
av exploateringen. Den andra synliga
fornlämningen inom området är cn grav¬
hög kallad »Grötehög». Denna kommer
också att förskonas från exploatering och
arkeologernas grävskedar. Dessa två syn¬
liga fornlämningar kan ställas i relation
till de under mark dolda fornlämningarna
som vid det här laget uppgår till ca 4.000
anläggningar av skiftande typ och ur¬
sprung. Omfattningen av den förhistoris¬
ka verksamheten har med andra ord varit
avsevärt större än vad de synliga monu¬
menten kan ge en antydan om.

De markarbeten som krävs för att ska¬
pa industrimarken sköts av Malmö kom¬
mun och tillgår så att matjorden schaktas
av och bunkras i matjordsupplag. Däref¬
ter terrasserar man tomterna genom att
schakta morän från höjderna ned i sän¬
korna. De stora ytor som på detta sätt fri-
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sammanställa information från olika del¬
områden till en mera sammansatt bild än
vad som brukar vara möjligt inom ramen
för en exploateringsgrävning. Fyra års
skiftande årstider och förhållanden har
gjort att undersökningens kvalitet har va¬
rierat. En ibland något för våldsam fram¬
fart med schaktmaskiner samt medvetna
prioriteringar har inneburit att hela den
400.000 m2 stora ytan ej blivit likvärdigt
undersökt. Målet har dock varit att nog¬
grant övervaka matjordsavbaningen på
alla ytor inom Fosie IV. De intensiv-
undersökta ytorna, sammanlagt ca 60.000
in2, är trots skiftande undcrsökningsför-
hållanden relativt jämförbara då de un¬
dersökts efter samma principer. Vid
mindre undersökningsytor är ofta admi¬
nistrativa gränser en begränsande faktor.
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lagts på Fosie IV har skapat både nya
möjligheter och problem för arkeologin.
Det har givits tillfälle att avgränsa olika
boplatskomplex från varandra och att
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Fig. 2. Tomt- och boplatsindclning.l — Boplats l=Tomt (schaktningsetapp).
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Bild 1. Fingranskning med grävskopa har varit en oumbärlig hjälp vid sökandet efter stolpbyggda långhus.
Foto Nils Björhem.
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att beskrivas, har alla minst två eller flera
huslämningar tillsammans med ett flertal
härdar, gropar m.m. På de flesta boplat¬
serna finns även smärre inblandning från
andra tidsperioder än huvudbosättning¬
en, men dessa kommer inte att behandlas
närmare.

Boplatserna är benämnda I-V efter
den ordning som de har undersökts och
kommer i texten att beskrivas i kronolo¬
gisk ordning. Efter boplatsbeskrivningar¬
na följer en kort diskussion kring fråge¬
ställningar och tolkningsproblem.

Detta har inte alltid varit fallet inom Fo-
sie IV-området, där i stället sökandet ef¬
ter ytor, fria från fornlämningar varit vik¬
tigt. Dessa har tillsammans med de topo¬
grafiska förhållandena spelat en stor roll
för avgränsandet av boplatserna. En ab¬
solut förutsättning har varit tillgången till
maskinhjälp. Utan denna hjälp skulle
knappast något av de nu ca 70 stolpbygg¬
da långhusen upptäckts (bild 1).

Spår efter äldre tiders verksamhet finns
i princip spridda över hela Fosie IV-om-
rådet. Fynden representerar en tidsrymd
från slutet av äldre stenålder fram till nu¬
tid. Tyngdpunkterna utgör slutet av yng¬
re stenålder, hela yngre bronsålder och
övergången till järnålder, delar av meller¬
sta järnålder samt vikingatid (fig. 3).

De fem boplatser som nedan kommer

Stenålder

De fynd som gjorts från äldre skeden av
stenåldern har inte gett säkra upplysning¬
ar om bosättningsmönstret i området.
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Äldre stenålder är representerat endast
genom ett par lösfunna yxor vid Rise-
bergabäcken men fr.o.m. yngre stenålder
ökar fyndfrekvensen. Det är först från
stenålderns slutskede, d.v.s. senneolitisk
tid, som det finns klara belägg för en fas¬
tare bosättning.

De första spåren kom fram i ett tidigt
skede av utgrävningen när man schaktade
för en väg genom området. Under våren
1979 undersöktes på slänten ned mot Ri-
sebergabäckens västra sida en stor sten¬
samling med fynd från senneolitisk tid,
däribland ett skifferhänge, dolkskaft,
skedformiga skrapor och fragment av yt-
huggna flintföremål. Denna anläggning
tolkades först som en huslämning, något
som senare fick revideras när nya fynd
gjordes på östra sidan av bäcken ett år se¬
nare.1 Genom stenläggningen hade grävts
en ca 1 m djup brunn med ett risflätat
brunnskar. Sambandet mellan stenlägg¬
ningen och brunnen blev alltmer uppen¬
bart då liknande fynd gjordes i anslutning
till både sten- och järnåldersbebyggelsen
i området.

skrapa bort kvarvarande alv och matjord
som det stod klart, att här fanns en bo¬
sättning från yngre stenåldern (boplats
III) och en från yngre bronsålder/över¬
gången till järnålder (boplats II).

De fynd och anläggningar som kan
hänföras till stenåldersboplatsen fanns i
första hand på den flackare delen ned
mot bäcken. Ett stort antal anläggningar
fanns också upp mot själva kullen men
här är bilden betydligt mer komplicerad
med ett stort inslag av framförallt yngre
bronsålder.

De anläggningar som hör till boplats
III består nästan enbart av nedgrävningar
av olika typer. Över 700 anläggningsnum-
mer räknas till denna boplats. Den allra
största delen är stolphål, små gropar och
färgningar. Härdar och härdgropar är
däremot sällsynta. De ytligt liggande eld¬
städerna har uppenbarligen till största de¬
len utplånats av odlingen.

De fornlämningstyper som är närmare
funktionsbestämda, fördelar sig i princip
på tre kategorier: stolphål, som kunnat
sammanfogas till inte mindre än 13 hus¬
planer, nio stycken brunnar och vattenhål
i kanten av Riscbergabäckens våtområde
samt en flatmarksgrav på områdets hög¬
sta punkt.

Husen fördelade sig på två större grup¬
per kompletterat med ett ensamt liggan¬
de hus på kullens topp, på tomt 6, ca
200 m från de andra husen (fig. 3). Ytter¬
ligare ett stolpbyggt hus kunde dokumen¬
teras ca 100 m norr om de övriga i grän¬
sen av det undersökta området. Det finns
inget säkert belägg för att detta Ulla hus
är samtidigt med övriga på boplatsen.

Boplats III

Tomterna öster om bäcken, kallade tomt
5 och 6, omfattar en yta av 100.000 m2
(fig. 2,3). Området var ganska flackt med
en markerad kulle på tomt 6. Mellan kul¬
len och den mot norr rinnande bäcken
fanns en knappt iakttagbar förhöjning
som gick parallellt med bäcken. Jordmå¬
nen var ganska grov med på många stäl¬
len grusig morän. Kullen med omgivning
bestod däremot av den för området typis¬
ka moränleran.

När matjordsavbaningen gjordes hös¬
ten 1979 var det endast den lilla kullen
som visade någon anmärkningsvärd
mängd fornlämningar, men det var först
när en grävskopa togs till platsen för att

Husen

Dc 13 hus av varierande storlek och
konstruktionstyp som hör till boplats III
har alla haft ett tak uppburet av i rader
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Fig. 4. Hus XVI. Husområde C. Boplats III.
Oxie sn.

# Stolphål efter takbärande konstruktion.
O Stolphål och övriga nedgrävningar.

placerade stolpar, i flera fall med mycket
konsekvent och regelbunden grundplan.
Husen har varit rektangulära till formen
och brukar allmänt kallas för långhus.
Riktningen på husen är genomgående
öst-västlig. Denna orientering är likartad
under hela förhistorien och finns framför¬
allt för brons- och järnåldern dokumente¬
rad på ett stort antal boplatser både i Sve¬
rige och Danmark. Solvärmen och vind¬
riktningen har uppenbarligen varit avgö¬
rande faktorer för hur man lämpligast
placerade huset i terrängen. Husen på
boplats III kan i stort sett delas upp i tre
huvudgrupper där två olika principer rå¬
der för hur taket skall bäras upp.

Grupp 1 består av 5 hus. Husen har va¬
rit 13.5-17.5 m långa och 6-6.5 m breda
mellan de yttre stolparna (fig. 4, bild 2).
De takbärande stolparna har varit place¬
rade i tre parallella rader (en s.k. mesula-
konstruktion) där stolparna i ytterrader-
na och gavlarna varit lika stora. Mittra¬
den har dels bestått av tre kraftiga mitt¬
stolpar, nedgrävda upp mot en meter.
Dessa stod inte med regelbundet avstånd
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Bild 2. De senneolitiska långhusen framträdde med
sina kraftiga stolphål tydligt mot den ljusare under¬
grunden. Hus XI, XII, XVI. Boplats III Oxie sn.
Husgrupp C från väster. Foto Nils Björhem.
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rande storlek, ca 4 m breda och 8 m
långa. Stolparna har varit betydligt klena¬
re och byggnaderna mycket oansenligare
än de tidigare beskrivna. Två av dessa hus
är mera fullständigt bevarade, i ett fall
med tre par stolpar och i ett annat med
fyra par. Dessa har till skillnad från fler¬
talet andra hus svaga spår av en vägg i
form av små pinnhål i marken. Dessa låg
ca 0.75-1.0 m utanför de kraftigare stol¬
parna parallellt med dessa. Den ena ga¬
veln verkar ha varit svagt välvd medan
den andra varit rak. Dessa enkla och för¬
hållandevis vaga spår av vägg ger inte
speciellt stor kunskap om väggens upp¬
byggnad men det har uppenbarligen varit
en lättare konstruktion.

För de större husen med mesulakonst-
ruktion verkar det som själva väggen har
stått strax utanför den yttre stolpraden
där små stolphål och pinnhål fanns längs
några av husen. Väggarna kan ha bestått
av torv eller annat staplingsbart material
vilket de diffusa väggspåren antyder.
Stolpar och pinnar kan ev. ha stadgat
väggen snarare än burit upp en mer förfi¬
nad konstruktion. Den ringa förekoms¬
ten av lertäkter, och frånvaron av lerkli-
ning och bränd lera på boplatsen tyder på
att en annan konstruktion än lerklinade
väggar har använts.

Taket måste ha varit av ett lätt material
med tanke på det stora avståndet mellan
de bärande delarna. I västra delen är det
6-7 m mellan de kraftiga mittstolpar som
burit upp takåsen.

Att tala om rumsindelning i husen kan
vara vanskligt. Man kan dock fråga sig
varför man regelmässigt har placerat
mittstolpama med olika avstånd från var¬
andra, med ett längre avstånd i västra de¬
len av husen. En orsak till detta kan ha
varit att man velat skapa en större stolpfri
yta i denna delen av huset för att få plats

o
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o • o' #
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• •

o
o ‘ ’ÿ " ’ 0

0 I 2 3 4 5m

Fig. 5. Hus X. Husområde B. Boplats III. Oxie sn.
# Stolphål efter inre takbärande konstruktion.
O Stolphål och övriga nedgrävningar.

utan var placerade så att det bildades två
olika stora fria ytor mitt i huset. I linje
med dessa kraftiga mittstolpar fanns strax
innanför ytterraden stolphål som förefal¬
ler att ha ingått i en konstruktion tillsam¬
mans med mittstolparna. Själva stolp-
färgningens diameter kunde uppmätas i
några fall och befanns vara ca 0.20-0.25
m i ytterraden och upp mot 0.4 m i mitt-
raden. Det har alltså varit fråga om en
mycket kraftig konstruktion med en troli¬
gen ansenlig takhöjd.

I grupp 2 ingår två hus som också har
haft tre stolprader men här är den strama
regelbundenheten inte lika klar. Här
finns inte samma tydliga »rumsindelning»
och inte heller överensstämmande par-
ställdhet mellan stolparna i ytterraderna.
Även om en del stolphål är betydligt
mindre och grundare så framstår helhe¬
ten desto klarare: långhus med tre rader
av takbärande stolpar men med något lö¬
sare planering än den först beskrivna
gruppen.

Grupp 3 består av mindre hus med en¬
bart två stolprader där stolparna bildar
inbördes par som utgjort takstol (fig. 5).
Denna konstruktionslösning är av en typ
som är allmän under yngre brons- och
järnåldern. Husen på boplats III var dock
mycket mindre än dessa med något varie-
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med eldstaden. Man kan också ana någon
form av mellanväggar. En del stolphål
inne i husen antyder detta.

Att finna exakta motsvarigheter till de
ovan beskrivna husen låter sig inte helt
göras. Jämförbart material i Skåne och
Danmark visar att de flesta senneolitiska
huslämningarna är någon form av grop¬
hus. Man kan mycket grovt dela in de
senneolitiska och tidiga bronsåldershusen
i fyra grupper:
Små grophus ca 2-4X4— 6 m stora. Före¬
kommer i Skåne och på Jylland.2
Större hus ca 5-7X-14 m stora, med ned¬
sänkt golv och med kraftigare, stolpbyggd
takkonstruktion. Finns likaså i Skåne och
på Jylland.
Stora långhus med tre parallella rader
med takbärande stolpar, s.k. mesula-
konstruktion. Finns på Jylland.4
Hus med parställda stolpar s.k. sidsul-
konstruktion påminnande om husen från
yngre bronsålder. Finns på Jylland.5

Förutom dessa finns det en del husläm¬
ningar som helt skiljer sig från de ovan
beskrivna typerna.6 De två sista grupper¬
na som i det jylländska materialet dateras
till början av bronsåldern är de som i för¬
sta hand går att jämföra med husen från
Fosie IV. Även tre hus från Myrhøj;
Nordjylland och till viss del hus från
Norrvidinge och Flagestad i Skåne har
vissa likheter i storlek och uppbyggnad.
Närmast motsvaras dock de stora Fosie-
husen av tre stora långhus på Egehøjbop-
latsen på Norddjursland och de mindre
husen av ett litet hus på Hemmed Kar,7
Norddjursland samt även hus på Vadga-
ardboplatsen på norra Jylland, samtliga
från tidigaste delen av bronsåldern.

de, inte längre än 20 m från den västra
husgruppen, fanns nio stycken brunnar.
De flesta var ca 1 m djupa. I flera fall
kunde man konstatera att det funnits en
korgliknande risflätning i gropen för att
förhindra igenslammning. 1 några fall får
man snarare karaktärisera anläggningar¬
na som enklare vattenhål. I anslutning till
brunnarna hade man på ett par ställen
lagt ut en ordentlig stenläggning för att
lättare kunna ta sig fram till själva brun¬
nen som legat i en ganska vattensjuk mil¬
jö. Fyndmaterialet i brunnarna och i dess
närhet antyder att man inte enbart utnytt¬
jat dem som dricksvattenkälla. Ett antal
slipstenar och förarbeten till flintredskap
pekar på att en viss del av boplatsens red-
skapstillverkning varit förlagd hit.

Endast ett mindre benmaterial kunde
tillvaratagas från boplats III. Benen åter¬
fanns endast i brunnarna p.g.a. de i övrigt
dåliga bevaringsförhållanden. En genom¬
gång av dessa benrester visar att man har
haft svin och nötboskap.R

På boplatsområdets högsta punkt, 50 m
från ett av de stora husen, fanns en flat-
marksgrav som bestod av en 1.35X2.80 m
stor nedgrävning med nord-sydlig rikt¬
ning (bild 3). En flintdolk av tidig lancett-
formig typ utgjorde gravgåva. Graven
torde inte ha varit markerad i markytan.
Stolphål eller stenavtryck som antydde
något sådant fanns inte och den eventuel¬
la jordhög som kan ha täckt graven har
odlats bort.

.i

Fynd och datering

Ingen fullständig bearbetning av materia¬
let har gjorts ännu, därför är det omöjligt
att slutgiltigt uttala sig om boplatsens da¬
tering och avgränsning. Till viss del låter
sig detta dock göras även utan en mera
ingående analys av materialet.

Graven har redan nämnts och datering-
Övriga anläggningar
I anslutning till bäckens våtmarksområ-
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en för denna till senneolitisk tid är helt
klar både när det gäller fyndmaterialet
och gravtypen. En stor del av fynden i
brunnarna är också entydigt senneolitis-
ka. Här kunde bl.a. tillvaratagas ett par
flintdolkar av tidig typ, s.k. typ II-dolkar,
flera flathuggna skäror och förarbeten
samt en spjutspets. Till detta kan läggas
ett stort antal skrapor där en del kan ka¬
raktäriseras som skedformiga. Bland de
»finare» fynden kan också noteras en hål-
eggad yxa med knackspår i nacken samt
flera slipstenar och ett par skålgropsste-
nar. Keramik av senneolitisk karaktär
hittades också.

För husens del är enda möjligheten till
datering att man finner daterande fynd i
själva stolphålen. Detta dateringsunder¬
lag får anses gott när det gäller den först
beskrivna hustypen med regelbunden och
sinsemellan identisk grundplan (grupp 1).
I ett av husen fanns i ett stolphål en flat¬
huggen skära av senneolitisk typ och i ett
annat hus en flathuggen pilspets, en
spjutspets och keramik av ett rakväggigt
kärl samt ett kärlfragment med vulst
under mynningen. Detta hus låser i sin
tur ett annat hus stratigrafiskt. I ytterliga¬
re ett av husen av grupp 1-typ liggande i
den östra husgruppen hittades i ett stolp¬
hål två förarbeten till flintyxor som när¬
mast påminner om tjocknackiga bredeg-
gade yxor. Det ensamt liggande huset
uppe på kullen, intill graven, hade i en
grop inne i huset keramikskärvor från ett
kärl av senneolitisk typ.

Dessa fynd daterar naturligtvis inte alla
husen till samma tid, men det är alldeles
klart att den under grupp 1 beskrivna
hustypen kan dateras till senneolitisk tid.
Den mycket likartade uppbyggnaden av
husen gör det inte troligt att dateringen
spänner över en längre tid. För de mindre
husen är dateringen något osäker, men i
flera fall orienterar de sig i den övriga be-
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Bild 3. Flatmarksgrav från senneolitikum. Endast
tänder var bevarat av den döde. Gravgåvor bestod
av en flintdolk. Boplats III Oxie sn. Foto Ulf Säfve-
stad.

byggeisen på ett sätt som bör tala för ett
samband med de större husen.

Man får trots detta inte glömma bort
att den bebyggelsebild som här presente¬
ras inte är fullständig. Det är många
stolphål som uppenbarligen är av »hus¬
typ», men som inte går att kombinera till
en godtagbar hustolkning. Detta beror
troligtvis på att det fattas stolphål p.g.a.
att odlingen farit hårt fram i detta områ¬
de. Hela tomtytan är inte heller avbanad
med traktorgrävare varför ytterligare hus
kan ha funnits utanför den intensivunder-
sökta ytan.

På boplatsen finns också fynd från mel-
lanneolitisk tid. Framförallt stora delar
av en trattbägare av sen typ, som hittades
i en grop. I Skogholms borg ca 100 m norr
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om de avbandade industritomterna upp¬
täcktes vid en provgrävning ett kulturla¬
ger från mellanneolitisk trattbägartid.9 På
1930-talet undersöktes också i närheten
av boplatsen ett par avfallsgropar med
trattbägarkeramik av samma typ som den
på undersökningsområdet samt en ske-
lettgrav tillhörande stridsyxekulturen.10

då innebära att boplatsen fungerat under
en »längre» tid med ny- och ombyggna¬
tion av husbeståndet.

Om man skall tolka bebyggelsen som
en bybebyggelse eller ej är kanske när¬
mast en definitionsfråga. Det förefaller
dock rimligt att antaga att boplatsen har
bestått av minst 2-3 »bondgårdar». Bop¬
latsen har varit i bruk längre tid än en
byggnads livslängd. Den ombyggnation
som skett framträder tydligast i den väst¬
ra husgruppen (C) närmast bäcken där
ett hus antagligen delvis har stått uppe
när man byggt det nya huset strax intill
(fig. 6, bild 2). Man har bl.a. utnyttjat det
gamla husets stolpar/stolpnedgrävningar.

I den östra gruppen (B) finns ingen så¬
dan ombyggnad. Det är möjligt att det
ena av de två stora husen här är äldre än
det andra. Den inte lika utvecklade
konstruktionen i detta hus kan antyda
detta. Detta hus påminner i sin uppbygg¬
nad till vissa delar om det ensamma huset
(A) på kullen. Man skulle kunna tänka
sig en typologisk utveckling som lett fram
till den nästan extremt regelbundna
grundplan som vi ser i grupp 1-husen. I
ett sådant resonemang skulle alltså både
huset (A) samt ett hus i östra husgruppen
(B) samt ytterligare ett mindre hus i väst¬
ra gruppen (C) vara äldre än de övriga.

I ett vidare resonemang kan vi också
föra in den ensamma graven med dess
dolk av tidig typ. Ett antagande skulle
kunna vara att graven tillhör den första
bebyggelsen i samband med huset på kul¬
len och att man sedan har flyttat ned på
de andra platserna? Kanske har man då
delat upp boplatsen i två gårdar på det
sätt som de två husgrupperna kan visa på.
Här har sedan bebyggelsen fortlevt med
ett par nybyggnader av husen.

Det är viktigt att poängtera att tolk¬
ningsforslaget endast skall ses som ett dis¬
kussionsunderlag och inte har något krav

Ett tolkningsforslag

I det följande kommer vi att skissera en
tolkning av bebyggelsebilden på boplats
III. Vi skall då vara medvetna om att det
finns flera tänkbara alternativ till ett så¬
dant resonemang.

Husen på boplatsen fördelar sig i prin¬
cip på tre olika ytor (fig. 3). Dessa platser
visar också tre olikartade mönster.

A. ett ensamt hus utan synbarlig in¬
blandning av andra liknande hus.

B. flera hus både stora och små av olika
utseende samt en mängd »husstolp-
hål» som ej kan ges någon bestämd
anknytning.

C. flera hus av olika storlek och konst¬
ruktionstyp, med ej så stor inbland¬
ning av andra stolphål, men med tyd¬
lig överlappning av några hus (fig. 6).

Vi har alltså tre från varandra olikartade
mönster inom samma boplats. Mönstren
har dock vissa gemensamma nämnare.
Till att börja med finns det inom varje
husområde minst ett hus med regelbun¬
den grundplan (grupp 1). Här skall påpe¬
kas att det ensamt liggande huset på kul¬
len (A) är något mer oregelbundet.
Konstruktionen ser ut att ha förstärkts
och byggts om några gånger. De båda
andra husgrupperna påminner om var¬
andra såtillvida att här finns både små
och stora hus och att alla byggnader och
aktiviteter inte är samtidiga. Det skulle
12
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på slutgiltighet. Man kan också tänka sig tagbar tolkning krävs en noggrann ge-
helt andra mönster med flera hus resta nomgång av hela fyndmaterialet kom-
samtidigt och med inbördes skillnader be- pletterat med C-14 analys. Detta kan ge
roende på funktionella olikheter m.m.

För att nå fram till någon form av god- de tankegångar.
underlag för flera varianter av ovanståen-
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Fig. 7. Husområde-Boplats I. Lockarps sn.
Avgränsning av yngre bronsålders-
hus.

;
■ Avgränsning av (troligt) yngre järn

åldershus.
OBS. att dessa hus skär över de
andra husen.

reträdd på flera platser inom och i anslut¬
ning till undersökningsområdet. Vi har
redan nämnt en mindre bosättning på
tomt 6 (boplats II). På två öst-västligt ut¬
sträckta kullar mitt i området ligger Fosie
IV:s mest omfattande boplats. På den
södra av dessa kullar (tomt 11) är under¬
sökningen endast påbörjad och kommer
att fortgå under 1983. Här finns gott om
gropar från yngre bronsålder samt även
huslämningar av ännu okänd omfattning
(fig. 2,3).

Bronsålder

Fynd eller anläggningar som kan dateras
till äldre bronsålder saknas helt i Fosie
IV. Däremot finns den tidigare nämnda
gravhögen troligtvis från äldre brons¬
åldern, i västra delen av området, samt
ett flertal gravhögar inom 1 km radie från
de centrala delarna av området. Här kan
också finnas en risk för att boplatsmate¬
rialet både utanför och inom Fosie IV har
varit föremål för en kronologisk feltolk¬
ning. Man kan följdaktligen inte utesluta
någon form av bosättning från denna tid i
anslutning till Fosie IV-området.

Yngre bronsålder är däremot rikligt fö-

Boplats I

Åren 1979-80 undersöktes den norra kul-

14
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till bebyggelsen (fig. 7).
Den med traktorgravare komplette-

ringsschaktade ytan uppgår till ca 15.000
m2, alltså en mindre del av den annars
med större maskin totalavbanade ytan.
Här bör poängteras att den presenterade
bilden med en koncentration av bebyg¬
gelsen till de centrala delarna av boplats¬
ytan kan ha förstärkts genom schakt-
ningsförfarandet. Det är möjligt att det
funnits om än inte en koncentration så i
alla fall ytterligare någon enstaka bygg¬
nad framförallt på den västra delen av
kullen.

Det totala antalet undersökta anlägg¬
ningar på boplats I uppgår till ca 800 vår¬

len, här markerad med tomt 2,3 och 4
(fig. 2,3). Denna var ca 200x400 m stor
och på tre sidor omgiven av våtmarker
med Risebergabäcken som begränsning i
östra delen. Jordarten bestod av morän¬
lera med sandigare material på sluttning¬
en ned mot bäcken.

Över hela ytan förekom gropar i olika
format, större gropsystem, ett stort antal
härdar samt s.k. kokgropar. På kullens
platåliknande topp inom en 50x150 m
stor yta låg ett 15-tal långhus samt ett par
grophus. Här låg också de flesta stolphå-
len, kokgroparna och smågropama. De
större lertäkterna och avfallsgroparna läg
däremot ofta mer perifert i förhållande

15



,-ÄSÄÿ-n«?- för att få gånghöjd. På södra långsidan
låg dörren dock i själva vägglinjen och
här har man antagligen haft en upphöj¬
ning av takfallet över själva dörren.

Mycket svaga rester efter eldstaden
fanns i västra delen i några av husen men
i flertalet saknades den helt. Om man har
haft de stora husen delade i en bostads-
och en stalldel är ännu inte känt. Det fö¬
refaller dock som om någon form av
funktionsuppdelning föreligger. Ett par
av husen är mer oregelbundna eller sna¬
rare klenare byggda i östra delen. I ett av
dem fanns under »golvet» i östra delen av
huset en stensatt grop som närmast kan
karaktäriseras som ett källarutrymme el¬
ler en förrådsgrop (bild 4). I denna grop
påträffades förutom rester efter flera för-
rådskärl mycket bränd lerklining med
pinnavtryck. Detta antyder att huset har
haft klinade väggar vilket också det
mycket stora antalet i moränleran ned¬
grävda gropar talar för.12

Om man tittar på husens gruppering
finner man att alla ligger orienterade i
öst-västlig riktning med en svag dragning
mot VNV-OSO (fig. 7). En del har dock
mer dragning mot NV-SV än andra. De
tre mest »typiska» stora bronsåldershu-
sen ligger mycket exakt orienterade till
varandra. I övrigt finns här ett stort antal
byggnader vars utsträckning och även da¬
tering är mera osäker.

Tre hus skiljer sig från de ovan nämn¬
da. Dessa har betydligt mindre avstånd
mellan de takbärande stolparna ca 1.75-
2.25 m (fig. 7) till skillnad från de stora
husen som har ca 3.50— 4.50 m mellan
stolparna (fig. 8). De ligger i mera exakt
öst-västlig riktning och skär över både
hus och gropar från bronsåldern. Fynd av
järnålderskaraktär fanns också i och i an¬
slutning till dessa hus.

I detta sammanhang måste man också
se de två grophus som låg nära anslutning
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Bild 4. Långhus från yngre bronsålder där stolp-
hålen är tömda och den inre takbärande konstruk¬
tionen markerad med trädklampar. I förgrunden
ligger en stensatt grop, som tolkats som ett förråds-
utrymme i denna del av huset. Hus I. Boplats II
Lockarps sn. Foto Ulf Säfvestad.

av 500 har tolkats som stolphål. Ett 150-
tal är gropar varav en hel del är av ansen¬
lig storlek.

Husen

Husen varierar i storlek mellan ca 11-23
m i längd och 5-7 m i bredd (bild 4). Alla
husen har haft taket uppburet av två ra¬
der med i par ställda stolpar, samt en ytt¬
re rad med takbärande klenare stolpar
där väggen har stått. Stolphålen efter de
yttre stolparna är nästan genomgående
bortodlade och finns bara kvar i undan¬
tagsfall. Vi känner dem dock från ett rikt
jämförelsematerial; i framförallt Dan¬
mark men även i Skåne finns en del ex¬
empel på liknande konstruktioner." I ett
av husen fanns utmed långsidan stolphål
som markerar ingången. Dörren har varit
indragen en bit i huset på ett sätt som är
typiskt för långhusen från yngre bronsål¬
der. Taket har gått så långt ner mot mar¬
ken att man har fått flytta in dörren en bit
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Fig. 8. Hus V. Boplats I. Lockarps sn.
0 Stolphål efter inre takbärande konstruktion.
O Stolphål och övriga nedgråvningar.
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Keramikmaterialet består till största
delen av skärvor men ett ganska stort an¬
tal är i så god kondition att man kan
form- och typbestämma flera olika kärlty¬
per. Grova tunnformiga brukskarl domi¬
nerar markant men det förekommer även
mindre krukor och skålar. Även dessa
kärlformer spänner dateringsmässigt över
hela yngre bronsåldern. En stor del till¬
hör dock dess senare del och i några fall
t.o.m. från övergången till järnålder. Två
olika huvudtyper av ytbehandling och ut¬
smyckning av kärlen kan särskiljas i fynd-
materialet. De förekommer aldrig till¬
sammans i de olika anläggningarna.
Dessa typer har dessutom olika spridning
över boplatsytan med ett äldre material i
den östra delen mot bäcken och mot den
ej undersökta delen på tomt 11. Den yng¬
re typen förekommer framförallt i västra
delen.14

Flintmaterialet består till stor del av
grova avslag men det finns också gott om
bl.a. borrar och skrapor samt de karakte¬
ristiska spån(löv)knivarna. Lövknivarna
har en tydlig tendens att enbart dyka upp
tillsammans med den yngre keramiken.

till långhusen. I ett av dessa små ovala
hus fanns en cylindrisk sländtrissa men
annars inget som daterar dem närmare.

Fynden - datering

I jämförelse med de andra boplatserna
inom Fosie IV är fyndmaterialet förhål¬
landevis rikligt, detta tack vare de stora
groparna där man slängt sitt avfall och
där kulturlagren har glidit ner och inte
varit utsatta för bortodling (bild 5). Här
finns ca 10.000 keramikskärvor, 100-tals
kilo slagen flinta samt en hel del djurben.
En del smärre bronsföremål förekommer
också såsom några sylar, en dubbel-
knapp, en pincett, en vriden nål med ög-
leformat huvud samt en del av ett kniv¬
blad. Dateringen spänner över hela yngre
bronsåldern med t.ex. dubbelknappen i
period IV medan pincetten, en s.k. Hall-
stadt-pincett, och nålen kan placeras i pe¬
riod VI.13 Bland fynden kan man också
notera en smältdegel samt mycket frag¬
mentariska rester av ett par gjutformar
som antyder att man själv har kunnat
hantera bronsgjutningen.

17
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Bild 5. Yngre bronsåldersgrop. I profilbänkarna i den tömda gropen ser man den mörka jorden som är rik
på avfallslämningar från boplatsen. Anläggning 446. Boplats I Lockarps sn. Foto Nils Björhem.

Detta skulle eventuellt kunna tyda på ett
större behov av löv och gräs till foder i
samband med att man tvingats vinterstal-
la vissa djur vid ekologiska/klimatmässiga
förändringar under bronsålderns slutske¬
de. Detta vet vi naturligtvis väldigt lite
om och det kan ännu bara ses som en
djärv gissning. Fyndkombinationen löv¬
knivar och den yngre keramiken är trots
allt intressant att notera.

Knack- och malstenar är mycket vanli¬
ga. Ovanliga är däremot ett antal småste¬
nar med skålgropar. På ett tidigt stadium
av utgrävningen framschaktades också ett
stort stenblock på över 1 m i diameter, på
vilket det fanns minst tre skålgropar in¬
knackade. Ett annorlunda fynd påträffa¬
des också i avfallsfyllningen i en av gro¬
parna nämligen en 7 cm stor phallosfor-
mad sandsten med en människoavbild-
ning.

Genomgången av benmaterialet har i
skrivande stund just påbörjats och hittills
har de vanligaste tamdjuren d.v.s. nöt,
får, svin, häst och hund kunnat konstate¬
ras.15

Sammanfattningsvis är dateringsunder¬
laget för boplatsen tämligen rikligt och
tyder på att hela yngre bronsåldern är re¬
presenterad. Något inslag av tidig förro¬
mersk järnålder samt en mindre inbland¬
ning av fynd från senare delar av järn¬
åldern förekommer också.

Tolkning av bebyggelsen

Då dateringsunderlaget från gropar m.m.
kan tyda på att här finns minst ett par oli¬
ka faser i bosättningen borde detta också
avspegla sig i själva bebyggelsebilden.
Två faser syns också tydligt där husen har
olika riktning och skär in över varandra

18



om det kan vara ett par gårdar med ett
kortare uppehåll mellan bosättningarna
får vara osagt. Boplats II svarar kronolo¬
giskt till den senare delen av boplats I.
Det är således möjligt att de funnits pa¬
rallellt under denna tid men teoretiskt
sett kan boplats II också ersätta boplats I
under en eller flera kortare tidsperioder.

Om man tittar på andra boplatser inom
ca 1 km från boplats I på Fosie IV-områ-
det finner man boplatslämningar i form
av gropar på åtminstone fem olika plat¬
ser. De flesta ligger några hundra meter
från boplats I. Till detta skall läggas ett
par urnegravfält samt några enstaka
brandgravar från yngre bronsålder. Dess¬
utom ligger ett stort antal gravhögar, som
mycket väl kan innehålla sekundärgravar
från yngre bronsålder, på höjdsträckning¬
arna runtomkring den i förhållande till
höjderna lägre belägna boplatsen. Teore¬
tiskt sett kan ett 15-tal högar ha varit syn¬
liga från Fosie IV-boplatsen och ett 10-tal
ligger inom 1 km:s radie.

Man kommer osökt in på frågan om
y.br.å.-boplatserna i området och om¬
kringliggande bosättningar är samtidiga
eller om det snarare är frågan om spår av
en mobil bosättning med flyttning av be¬
byggelseenheter inom ett avgränsat re¬
sursområde?16 Finns här t.ex. en krono¬
logisk skillnad eller förhållanden som ta¬
lar för en kortvarig bosättning? Detta
skulle då t.ex. kunna tyda på ett mönster
med mer eller mindre regelbundna om¬
flyttningar allt eftersom markens närings¬
ämnen urlakas m.m. Vi kan redan nu slå
fast att materialet inom Fosie IV är allde¬
les för litet för att besvara frågor av den
här arten. Det finns egentligen ingenting
förutom närheten i datering mellan de
båda boplatserna, boplats I mitt i områ¬
det och boplats II på andra sidan bäcken,
som säger att de skulle ha något samband
med varandra. Man ställer sig frågan om

och andra anläggningar. Den ena grup¬
pen av hus hör dock som tidigare påpe¬
kats med största sannolikhet till järn ål¬
dern.

Det är däremot svårt att se något i be¬
byggelsebilden som talar för flera faser
under bronsålder. Om man skall tolka
husansamlingen som en by förblir en hy¬
potetisk fråga. Flera alternativa tolkning¬
ar skulle kunna redovisas och man kan
inte utgå från att bebyggelsen varit så stor
som den vid en hastig anblick kan ge in¬
tryck av eftersom husmängden kan vara
ett resultat av ny- och ombyggnation
under en längre tid. Tre stora hus ligger
som tidigare nämnts mycket exakt orien¬
terade efter varandra. Detta kan tyda på
att de är samtidiga i så motto att de »kän¬
ner till» varandra. De kan alltså ha stått
uppe samtidigt, i så fall mycket nära var¬
andra, eller också kan nybyggnation ha
skett när ett av husen fortfarande delvis
varit kvar. I övrigt är husgrupperingen
svårtolkad med hus av olika storlek och
med sådana vars totala storlek och längd
är osäker.

Boplats II

Boplats II ligger på en ca 150X200 m stor
moränkulle (fig. 3). Där förekommer ett
mindre antal gropar, några eldstäder, ett
14X5 m stort långhus samt en avgränsad
koncentration av stolphål som troligtvis
är spår av ett par byggnader. Värt att no¬
tera är att förhållandet mellan större gro¬
par över 2 m i diameter och antalet hus-
lämningar blir ca 4 gropar per hus på bå¬
de boplats I och II. »Gropbehovet» är
alltså proportionellt till husmängden.

Dateringen på boplats II är snävare än
för boplats I. Keramiken talar för en date¬
ring till sen yngre bronsålder och början
av förromersk järnålder. Huruvida det är
frågan om kontinuitet i bosättningen eller
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Bild 6. Översiktsbild över några av långhusen pä Boplats V där de inre takbärande stolparna är markerade
med trädklampar. På den schaktade ytan i bakgrunden ligger den vikingatida boplatsen (Boplats IV). Kortet
är taget från öster. Foto Ulf Säfvestad.
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bäcken har varit en skiljelinje eller kan¬
ske en »territoriegräns» eller spelar den
tillsammans med våtmarken en närings-
geografiskt sammanhållande roll för en
och samma människogrupp?

Boplats V

Boplatsen var belägen på en nordlig utlö-
pare av ett större höjdparti. Boplatsen
låg i en ganska brant sluttning mot nord¬
väst (fig. 3, bild 6). Norr om boplat¬
sen vidtar ett större våtmarksområde.
Boplatsen undersöktes i två etapper 1979
och 1981. Vid undersökningen 1981 avba¬
nades en ca 3.000 m2 stor yta med trak-
torgrävare och ytan som var ca 80X40 m
lång låg i backens fallinje. Här påträffa¬
des ett 10-tal härdar, ett 20-tal små till
mellanstora gropar samt ca 300 stolphål.
Av stolphålen kan ca 60 % knytas till de
elva stolpbyggda långhus som kunde kon¬
stateras på platsen. I direkt anslutning
norr om denna yta undersöktes 1979 ett
20-tal anläggningar, mest eldstäder och

Järnålder

Delar av järnåldersbebyggelsen har re¬
dan omnämnts i samband med redogörel¬
sen över bronsåldersboplatserna. Järnål¬
der finns representerad över hela det 2
km stora området både av ensamt liggan¬
de gårdar och av mer byliknande struktu¬
rer. Dessa större bosättningar, här kalla¬
de boplats IV och V, ligger i sydvästra de¬
len av undersökningsområdet ca 150 m
ifrån varandra.
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Q Stolphål takbärande konstruktion i hus XLIX.
O Stolphål och övriga nedgrävningar.

Fig. 9. Hus XLVI och XLIX. Boplats V. Lockarps sn
0 Stolphål takbärande konstruktion i hus XLVI.

Datering och tolkning

Det mycket begränsade fyndmaterialet
gör dateringen och en mer detaljerad dis¬
kussion om boplatsens ekonomi etc. gan¬
ska vansklig. Det lilla keramikmaterialet
från stolphålen och groparna ger dock en
grov datering av boplatsen till mellersta
järnålder.

När det gäller tolkningen av den bild vi
har av bebyggelsen får man först konsta¬
tera att alla hus ej stått uppe samtidigt
men vi förutsätter att åtminstone några
av husen är samtidiga. Hur skall man då
komma fram till vilka?

Ett antagande är att de hus på boplat¬
sen som orienterar sig i samma riktning
också kan vara samtidiga. Det visar sig
vid en sådan analys att i flera fall ett av de
mindre husen har samma riktning som ett
av de större. Dessa förefaller att höra
ihop två och två. Man kan då tänka sig att
dessa hus inte haft samma funktion. Flera
sådana konstellationer med ett litet och
ett större hus kan lägesmässigt ha funnits
samtidigt på husytan. Tolkningen bör då
bli den att grundmönstret på boplatsen
med ett litet och ett stort hus tillsammans
representerar en gårdsenhet.

mindre gropar. Eventuella huslämningar
förbisågs bl.a. p.g.a. tidsmässigt pressan¬
de förhållanden. Söder om den undersök¬
ta ytan vidtar ej exploaterad åkermark
där boplatsen med största sannolikhet
fortsätter. Det är således rimligt att anta
att den intensivundersökta ytan endast
utgör en mindre del av en större boplats.

De 11 långhusen på platsen fördelar sig
i princip på två olika typer eller grupper.
Den första gruppen består av 5 eventuellt
6 hus av större dimensioner med en svag
konvex form på de två raderna av takbä¬
rande stolpar (fig. 9). Av dessa hus är
åtminstone tre stycken kompletta i sin
fulla längd som är mellan 20-28 m långa i
den inre takbärande konstruktionen.
Den andra gruppen består av 5 hus 8-12
m långa och med en klenare dimension
på stolphålen. Huskonstruktionerna är av
samma typ som bronsåldershusen med
två parallella rader med inre takbärande
stolpar, s.k. sidsulkonstruktion.

Genomgående för alla husen är att spår
av väggar saknas. I ett par fall förekom¬
mer det stolphål som eventuellt kan tol¬
kas som ingående i någon konstruktion
för ingången. Spår av eldstäder kunde ej
heller upptäckas i något av husen. Från¬
varon av väggspår och eldstäder kan här
liksom på flera av de andra boplatserna
bäst förklaras av den intensiva odlingen
under nyare tid.

Boplats IV

I sydöstra delen av undersökningsområ¬
det undersöktes på en svagt markerad
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moränrygg ytterligare en järnåldersbo-
plats (fig. 3). På nordöstra sidan om
boplatskullen som var 200X200 m stor
vidtar ett större, ursprungligen vatten¬
sjukt område. Det sträcker sig vidare mot
öster för att till sist förena sig med sank¬
området vid Risebergabäcken. Strax norr
om kullen har ursprungligen en bäck ut¬
mynnat. Den har kommit sydväst ifrån
och runnit i en båge runt kulten. Ungefär
50 m västerut går eh väg i NNO-SSV-
riktning förbi boplatsen och ett 100-tal
meter utmed vägen finns den tidigare
nämnda bronsåldershögen. Invid denna
undersöktes 1976 ett 15-tal skelettgravar
från vikingatid.

Boplatsen undersöktes i två huvud¬
etapper (tomt 8,12, fig. 2). Den första in¬
nefattade västra delen av kullens väst-
sluttning. Här undersöktes under vinter¬
månaderna 1979-80 tre stycken grophus
och ett 30-tal andra anläggningar. Under
denna etapp kunde ej någon ytavbaning
för att leta stolphål göras då marken var
för kraftigt tjälad. Vid nästa etapps inled¬
ning var målsättningen att med erfaren¬
het av de tidigare grävda boplatserna på
området finskrapa hela kullen med trak-

torgrävare för att finna alla eventuella
spår av stolphålsbebyggelse.

Hösten 1980 påbörjades etapp två av
undersökningen. På boplatskullen kunde
så småningom ca 1.000 anläggningar un¬
dersökas på den 20.000 m2 stora ytan. Av
dessa anläggningar var ca 750 stolphål.
Utifrån stolphålen kunde åtminstone 29
långhus påvisas. 15 grophus grupperade
sig runt omkring och framförallt på den
södra delen av kullen. På nordöstra delen
av boplatsen i kanten av det sanka områ¬
det fanns tre brunnar och ett par smärre
vattenhål

Husen
De enskilda långhusen visar upp en gans¬
ka homogen bild. Det är genomgående
endast stolphålen till de takbärande stol¬
parna vi finner av husen. Storleksmässigt
har husen en längd av 15-20 m i den inre
takbärande konstruktionen och ca 2 m
mellan de båda stolpraderna. Grundpla¬
nerna skiljer sig inte nämnvärt från var¬
andra förutom att vissa hus har kortare
avstånd mellan stolparna än andra och en
del har mer eller mindre tydlig konvex
form (fig. 10). Ett av långhusen är ge¬
nom sin storlek avvikande från de övriga.
Detta hus ligger som avslutning på hus¬
området mot norr. Huset är åtminstone
75 m långt och består av 16 tydliga stolp-
par med ca 5 m mellanrum. Hus i den här
storleksordningen finns på andra håll
bl.a. på vikingatidsboplatser på Jylland
även om dessa hus ej överstiger 60 meters
längd.17 Om man jämför den inre takbä¬
rande konstruktionen i dessa hus med
Fosiehuset, då visar det sig att avstånden
mellan stolparna är jämförbara.

Några nyare fynd (1800-tal) inblandade
i några av stolphålen komplicerade tolk¬
ningen av detta hus. Efter bl.a. intensiva
kart och arkivstudier kunde dock speku-
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Fig. 10. Hus XXX (överst) och hus LXV1. Boplats
IV. Lockarps sn.
# Stolphål efter inre takbärande konstruktion.
O Stolphål och övriga nedgrävningar.
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lationer om att detta skulle vara rester av
en sentida byggnad avskrivas.

Fynd i övrigt från detta hus är en del
keramik som ej närmare kan dateras.
Även för övriga långhus på boplatsen gäl¬
ler att fynden från stolphålen förekom¬
mer mycket sparsamt och i inget fall kan
en närmare datering av husen göras. Ett
fylligare fyndmaterial kommer i stället
från brunnarna och framförallt grophu¬
sen.

Qi

-f

Grophusen, som var 15 till antalet, var
likt långhusen ganska homogena till typ
och storlek. De var ganska små 2-2.75 m
i diameter och djupet varierade mellan
0.15-0.50 m. Formen var i samtliga fall
utom ett rund till rundoval och de takbä¬
rande stolparna stod i de flesta husen på
»traditionellt» vis, en i vardera västra
resp östra gaveln. Tre grophus hade en¬
dast en mittstolpe och detta bör indikera
en annorlunda kanske enklare takkonst¬
ruktion än det vanligen omtalade sadelta¬
ket (bild 7). I ytterligare två fall kunde
inga tydliga stolphål konstateras i gropen.
Dessa gropar vågar man trots detta hän¬
föra till gruppen grophus då de både till
sin form och fyndinnehåll liknar de mer
kompletta grophusen.

Fynden från grophusen är mestadels
vardagliga fynd som keramikskärvor, div.
mindre jämföremål, slakt- och måltids¬
rester i form av djurben, något enstaka
kamfragment samt vävtyngder och sländ-
trissor. Speciellt de två sistnämnda fynd¬
kategorierna är väl representerade. I 10
av de 15 grophusen hittades antingen väv¬
tyngder eller sländtrissor och i några fall
bägge kategorierna tillsammans. Klara
golvlager kunde ej konstateras i något av
husen men de flesta av vävtyngdema och
sländtrissoma hittades på sådan nivå att
de kan tolkas som hörande till en ur¬
sprunglig golvnivå snarare än som sekun¬
därt tillkomna fynd. I ett par fall före-
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Bild 7. Ett av de små grophusen som kompletterade
bebyggelsen på Boplats IV. Foto Nils Björhem.

kommer en rad av vävtyngder liggande
på golvet i grophuset.

I Skåne har hittills, framförallt när det
gäller vikingatid, frågan om grophusens
funktion stått mera öppen då grophusen
varit de enda tydliga husresterna man har
funnit.18 När det gäller diskussionen om
grophusens funktioner på Fosie IV-bo-
platsen, så är att döma av fyndmaterialet
kopplingen till textilhantverk klar. Att
grophusen har fungerat som olika slags
uthus har tidigare bl.a. kunnat konstate¬
ras på många håll i Danmark.19 På dessa
boplatser finns även större stolpbyggda
hus som tidsmässigt kan kopplas till grop-
husen. Fynd med textil anknytning är
också vanliga i dessa grophus och även
om inte alla kan påvisas ha varit någon
form av vävstugor så är denna funktion
den mest välbelagda.20
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platsen säkerligen är större än den under¬
sökta ytan. Hur stor boplatsen har varit
är idag omöjligt att närmare precisera
men att det kan röra sig om en dubbelt så
stor yta som den undersökta är inte otro¬
ligt.

i-

,~V- När man ser på den centrala delen av
kullen och långhusens och grophusens
placering så kan vissa tydliga mönster
skönjas. Det första är att alla hus ej är
samtida. På flera ställen kan vi se över¬
skärningar där två ibland tre långhus skär

I över varandra. Ett tydligt mönster i be¬
byggelsen är också att 3-4 rader med 3-7

H långhus i vardera rad går i öst-västlig
riktning över boplatsbacken. Husen
i dessa rader är dock ej samtida. Detta fe¬
nomen är svårt att i detta läge ta närmare
ställning till men husen är uppenbart be¬
roende av någon lägesbegränsande fak¬
tor. Ytterligare ett mönster är tydligt
nämligen att det finns två huvudriktning¬
ar i husens orientering. Den ena gruppen
har en svag VNV-OSO dragning och den

Innan en närmare bearbetning och analys andra en starkare sådan. Den förklaring
av anläggningar och fynd på boplatsen som ligger närmast till hands och som
gjorts är det svårt att beräkna hus många också är den traditionella när det gäller
gårdar som funnits på boplatsen och hur en sådan gruppering är att det rör sig om
länge den har varit bebodd. Dateringen olika faser i bebyggelsen. Tyvärr har vi i
av bosättningen är än så länge svår att nuläget inte någon möjlighet att komma
precisera mer än inom ganska vida ra- åt de olika fasernas inbördes tidsförhål-
mar. Fynd från framförallt grophus och lande.
brunnar tyder på att tidigare delen av vi- Det är intressant att notera hur det
kingatiden är representerad. Här finns ett långa husets orientering väl passar in i en
par kammar med punktcirkeldekor och av dessa tänkta bebyggelsefaser. Husets
några halvklorformiga keramikkärl. Där- eventuella tillhörighet till en av bebyggel-
emot saknas det sena importerade svart- sefaserna ger upphov till några spännan-
godset helt i fyndmaterialet. De ganska de frågeställningar. De övriga långhusen
talrika sländtrissoma är genomgående av bildar som tidigare nämnts en tämligen
cylindrisk form. homogen grupp med relativt lika stora

byggnader. Detta intryck störs av det
stora huset. Man frågar sig om detta hus
kan indikera en »hövding» eller storman

Vid ett försök till tolkning av boplatsens på boplatsen under en fas av bosättning¬
struktur får man först konstatera att bo- en?
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Bild 8. Långhus frän yngre järnålder. Endast stolp-
hålen efter den inre takbärande konstruktionen är
bevarad. Hus XXX. Boplats IV Lockarps sn. Foto
Nils Björhem.

Datering

Tolkning av bebyggelsen
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En fyndkategori som kan ge oss en lite
fylligare bild av boplatsens ekonomi
mm. är benmaterialet. Detta har blivit
genomgånget när det gäller grophusen.21
Av husdjur har här kunnat beläggas får/
get, nötboskap, svin, häst och hund.
Djurarterna är nämnda i den ordning de
förekommer mängdmässigt. Av vilt före¬
kommer endast gråsäl och fisk. Fisken är
troligen saltvattensfisk. Kontakten med
havet kan man tänka sig som antingen ett
handelsutbyte eller som egna jakt- och
fiskeexpeditioner till kusten som ligger ca
8 km från boplatsen. Från medeltid och
ända fram till idag har även de något
längre in i landet belägna byarna såsom
Fosie haft en landremsa ut till kusten.
Vid transporter och handelskontaker kan
den tidigare nämnda vägen ha spelat en
roll i sammanhanget. Att vägen kan vara
samtida med vår boplats får anses troligt.
Den har tidigare t.o.m. satts i samband
med de talrika bronsåldershögar som lig¬
ger utmed vägen.22 Området närmast vä¬
gen är oexploaterat men kommer i en
snar framtid att avbanas. Som tidigare
nämnts är det troligt av bl.a. topografiska
skäl att boplatsen fortsätter åtminstone
fram till och kanske ett stycke väster om
nuvarande vägsträckning. Om vi kan fin¬
na bebyggelse nära vägen borde det vara
möjligt att se om denna grupperar sig
med hänsyn till vägen eller inte.

Avslutningsvis kan sägas att mycken
analys återstår inför frågor om boplatsens
struktur och sammanhang, för vilket
krävs en mer detaljerad kunskap om
boplatsens kronologi. När man skall sätta
in boplatsen i ett större perspektiv och
fråga vilken roll den haft i ett regionalt
system av bosättningar, är bristen på jäm¬
förbara undersökningar ett problem. Vår
preliminära hypotes är dock att det är frå¬
gan om en »vanlig» vikingatida bosätt¬
ning. Med likartat förfaringssätt som be¬

skrivits ovan bör man kunna få fram jäm¬
förelseobjekt i framtiden.

Tolkningar och problemställningar

Någon närmare tolkning av den presente¬
rade bebyggelsebilden kommer ej att gö¬
ras då materialet ännu är alldeles för lite
bearbetat. Däremot kan en del frågeställ¬
ningar presenteras, som anknyter till
tolkningsproblemen.

Vid frågor som rör förhistoriska sam¬
hällens sociala och ekonomiska organisa¬
tion är bebyggelsemönstret en viktig in¬
formationskälla. Det är först när vi kun¬
nat dokumentera själva bebyggelsen som
man får en klarare uppfattning om bo
platsens storlek och en antydan om hur
många människor som har vistats på plat¬
sen.

Vi skall här ta upp några av de många
faktorer som spelar in vid tolkningen av
den arkeologiska kartbilden. Alla de be¬
skrivna boplatserna innehåller fler än en
huslämning och då uppstår genast ett pro¬
blem, nämligen det att husens förhållan¬
de till varandra måste klarläggas. Antalet
hus på en boplatsyta kan ha skapats ut¬
ifrån flera från varandra helt skilda förut¬
sättningar som t.ex. den rådande sam¬
hällsformen, kulturella traditioner, de so¬
ciala, ekonomiska och ekologiska förhål¬
landena m.m. Dessa grundläggande för¬
utsättningar kommer vi inte att analysera
närmare.

Vi tänker istället resonera utifrån olika
bosättningsformer och försöka se hur
dessa avsätter olika spår i husmönstret.
Två faktorer som är avgörande för hur de
olika bosättningsformer påverkar den ar¬
keologiska kartbilden är spridningen av
dessa både i tid och rum. Ett problem i
detta sammanhanget är att olika proces¬
ser kan ge en liknande bild. Lite tillspet¬
sat kan man säga att en ansamling av hus i
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form av en bystruktur eller liknande
under en kort tid kan avsätta ett likartat
mönster som en eller ett par gårdar under
en längre tid. Detta i kombination med
att bosättningen kan vara regelbundet
flyttande inom ett område och återkom¬
mer till samma boplatsyta med mer eller
mindre jämna intervaller gör att tolkning¬
en ytterligare kompliceras. Förhopp¬
ningsvis så beror dock likheter i de hus-
mönster som dessa olika tillkomstsätt
skapat endast på att en lika stor mängd
huslämningar avsatts på boplatsen. Rim¬
ligtvis borde kvalitativa skillnader i hus-
mönstren också föreligga. Om man kan
peka på sådana skillnader och få fram ur¬
skiljbara faktorer som går att knyta till en
viss bosättningsform, så finns det en möj¬
lighet att börja analysera den ofta kom¬
plexa kartbilden.

kan då också indikera en något långvari¬
gare bosättning.

Man kan även göra teoretiska beräk¬
ningar där man använder husens teoretis¬
ka livslängd som en tidskonstant. Om
man exempelvis hypotetiskt antar att en
gård består av 2 hus som kan ha stått
uppe i 50 år och att antalet huslämningar
på boplatsen är 30 stycken så skulle följ¬
aktligen bosättningen kunnat vara i minst
750 år. Det visar sig då om denna tidspe¬
riod motsvarar/inte motsvarar den krono¬
logiska avgränsningen i fyndmaterialet.

Var?
Bebyggelse ingår hela tiden i en kompli¬
cerad förändringsprocess där, i ett längre
perspektiv, bosättningarna aldrig ligger
helt fast. Frågan är snarare hur ofta eller
sällan bebyggelsen har flyttats. Orsaker
till bebyggelseomflyttningar kan grovt
uppdelas i två olika grupper. Den första
gruppen skulle utgöras av sådana orsaker
som innefattar större och kanske mer
sällsynta händelser såsom naturkatastro¬
fer, klimatförändringar, befolkningskri¬
ser, krig eller radikala förändringar i sam¬
hällets organisation.

Den andra gruppen av orsaker skulle
innefatta flyttningar som är relativt regel¬
bundet återkommande. Hit kan räknas
sådana som beror på säsongsmässiga
skillnader i näringsfånget. Regelbundna
omflyttningar av bebyggelsen med flera
decenniers mellanrum, är en situation
man kan tänka sig när växelbruk eller
andra möjligheter att kringgå markens
behov av återhämtning inte utnyttjats av
en jordbrukande grupp. Det är då tänk¬
bart att hela bosättningen flyttar ett
stycke, men att den så småningom åter¬
igen förläggs till den gamla boplatsytan.
Vi har redan antytt det stora antalet både
»mindre» och »större» boplatser från
yngre bronsålder som kan tänkas ingå i

När?
Bn möjlighet att direkt se olika tillkomst¬
sätt för husmönstret på en boplats vore
att exakt kunna datera varje enskilt hus.
Detta är dock en utopi. Även med mo¬
derna dateringsmetoder som C-14 analys,
termoluminiscens m.m. så blir dateringen
ej tillräckligt exakt. Dessutom saknas un¬
derlag för både en exaktare och en grövre
datering då både daterbara artefakter och
t.ex. träkol saknas i de flesta hus.

Den kanske mest givande metoden att
sortera materialet tidsmässigt är genom
stratigrafiska iakttagelser där hus skär
över varandra och andra anläggningar.
Husens riktningar och överskärningar
kan tyda på faser i bebyggelsen. Sprid¬
ningen av framförallt gropar och den kro¬
nologiska avgränsningen av fyndmateria¬
let i dessa skulle också kunna ge en anty¬
dan om olika faser i bosättningen.

Dubbelstolphål och andra extra stolp-
hål tom tillkommer i husplanerna kan ty¬
da på ombyggnader av husen och detta

26



serna. Chansen att hus skär över varand¬
ra borde rimligtvis öka med en större tät¬
het av byggnader eftersom fler hus
»trängs» på samma yta. På boplatserna I
och III från yngre bronsålder och senneo-
litikum är ungefär 1/4 av husen inblanda¬
de i överlappningar av varandra. På de
bägge järnåldersbosättningarna (boplats
IV och V) ligger enligt samma beräk-
ningssätt motsvarande siffra kring 2/3
husbeståndet. Utan att närmare definiera
begreppen by-gård kan vi göra det anta¬
gandet att en by innehåller fler husläm¬
ningar som konkurrerar om ett begränsat
utrymme. Dessutom kan en by förutsät¬
tas ha fler hus med samma utseende och
typ beroende på likartad funktion. Man
skulle då kunna förklara skillnader i anta¬
let överskämingar på de olika boplatser¬
na med att det finns en skillnad i bosätt¬
ningarnas grundstruktur med en mer by-
liknande struktur på boplats IV och V.
Denna förändring i strukturen kan då
eventuellt ha uppkommit under loppet av
äldre järnålder.

Genomgången av boplatserna och den
korta diskussionen angående tolkning
och problem ovan skall ses som ett första
preliminärt försök att strukturera det
mycket stora materialet.

Utgrävningen av Fosie IV-området har
fortgått under 1982-83 på en 30.000 m2
stor tomt (tomt 11). Här har undersökts
ett 20-tal huslämningar av motsvarande
typer som redovisats ovan från senneoliti-
kum, yngre bronsålder och järnålder. Re¬
sultaten av detta har inte kunnat redo¬
visas i denna presentation.

Denna avslutande del av undersök¬
ningen kommer naturligtvis att tillföra ny
information till det redan digra mate¬
rialet. Vi anser det viktigt att se detta som
en möjlighet att pröva och utveckla pro¬
blemställningarna kring den forntida be¬
byggelsen.

ett sådant mönster av regelbundna om¬
flyttningar.

Vi skall inte heller glömma bort de
flyttningar som kan ha med sociala för¬
ändringar att göra som t.ex. styckningar
av gårdsenheter i samband med giftermål
eller arvsskiften.

Alla dessa regelbundet återkommande
flyttningar skulle då vara normala och in¬
gå i ett kulturellt och/eller ekonomiskt
mönster. Denna rumsliga förändrings¬
process innebär att kontinuiteten i bosätt¬
ningen måste sökas inom ett större områ¬
de där det kan finnas flera boplatser från
samma tidsperiod som har bebotts av en
och samma människogrupp.

Vad?

En tredje faktor, som direkt påverkar
den arkeologiska kartbilden, är den bo-
sättningsform som förekommit. Har vi
några möjligheter att se detta? Trots vissa
brister i materialet finns det metoder som
är användbara.

Vi skall i korthet nämna några tänkba¬
ra angreppssätt. Till exempel kan skillna¬
der i husens utseende ses som en typolo¬
gisk utveckling eller som funktionsmässi-
ga olikheter i ett samtida husbestånd.
Staket och hägnader, försvarsverk, öpp¬
na »gemensamma» platser o.dyl. är kan¬
ske de element i en bebyggelse som kla¬
rast särskiljer och grupperar olika enhe¬
ter. Direkta spår av dessa element saknas
till största delen på Fosie IV boplatserna,
men indirekta belägg för olika slags grän¬
ser finns dock. I flera fall grupperar sig
hus efter varandra på ett sådant sätt, i ra¬
der eller parallellt med varandra, att
någon slags lägesbestämmande eller sty¬
rande faktor förutsättas.

Det har visat sig att antalet hus som
skär över varandra, dvs. inte kan vara ex¬
akt samtida varierar på de olika boplat-
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Noter 11 Becker, s. 5 if. Lomborg 1978, s. 125. Tcsch
1979:1, s. 27.
12 Widholm, s. 29 ff.
IS Albrectsen. s. 70. Batlou, s. 44 f., s. 89. Taf.
XVIII:XXVI A 3 b. Taf. VIILXII G.
14 Jensen, J., Den äldre typen s. 118 fig. 12,1-4,
13,3, 14,2. Den yngre typen s. 122 fig. 16,1-2, 16,4-
5, 16,11.
15 Preliminär genomgång av M. Wadfors.
16 Tcsch 1980 B, s. 86 f. Thrane, s. 165 ff,
17 Stoumann, PL. II (hus XXX).
18 Ohlsson, s. 29 ff. Strömberg 1978, s. 40 ff.
19 Stoumann, s. 112.
20 Hvass, s. 148.
21 Wadfors.
22 Rosborn, s. 37. Sköld

i Björhem & Säfvestad 1979, s. 31.
2 Brøndsted, s. 310 f. Strömberg 1971, s. 239, 246,
251.
1 Callmer, s. 122 ff. Jensen. J. A., s. 65 ff. Skov, T.
1982, s. 39 ff. Tesch 1979:3, s. 1. Tesch 1980 A, s. 28.
4 Boas, s. 104 f. Strömberg 1976, s. 43.

Boysen, Wulff & Andersen 1981 B, s. 14 ff. Boy-
sen, Wulff & Andersen 1981 A, s. 4 ff. I .omborg
1973, s. 8 f.
6 Lomborg 1956, s. 150 f., s. 175 ff. Lomborg 1973,
s. 5 ff.
7 Boas, s. 119.
8 Wadfors.
9 Rosenberg, s. 3.
10 Salmonsson, s. 73. 77, 86 f.
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Lantmäterikartor dokumenterar
Lommahistoria?

Av Ulf Pauli
Länsstyrelsen, lantmäterienheten, 205 15 Malmö

Problematiken kring belägenheten av
den medeltida stadsbildningen Lomma
eller Lumaby har tidigare behandlats ut¬
förligt i Ale av sten Skansjö.1 Med hjälp
av skånska rekognosceringskartan från
1810-talet och en gammal lantmäterikarta
över Habo säteri från 1763 framför Skan¬
sjö en ny hypotes om var den medeltida
staden bör ha legat. Tidigare har Rikard
Holmberg i sitt arbete om den skånska
Öresundskustens medeltidshistoria fram¬
fört tesen att den medeltida stadsbild¬
ningen inte varit lokaliserad där byn väx¬
te upp, utan inom det inhägnade område

som på storskifteskartan från 1770-talet
betecknas som »Tofften». Skansjö pole¬
miserar mot Holmbergs resonemang
kring denna norra lokalisering och fram¬
för hypotesen att staden varit belägen på
västra sidan om Höjeå. Ett stöd för den¬
na hypotes är enligt Skansjö den vallan¬
läggning som markerats både på skånska
rekognosceringskartan och 1763 års lant¬
mäterikarta.

Vidare forskningar i lantmäterienhe-
tens bestånd av äldre kartmaterial berö¬
rande Lomma, av författaren till förelig¬
gande inlägg, har lett till upptäckten att
ytterligare en lantmäterikarta dokumen¬
terar förekomsten av en gammal vallan¬
läggning i Lomma. Denna karta visar
emellertid att det ännu under 1730-talet
fanns också en vallanläggning på östra si¬
dan om Höjeå, ett kort stycke nordöst
om det gamla tegelbruket. Kartan ifråga
upprättades 1732 av Anton Ciöpinger,
som var ordinarie lantmätare i Skåne
mellan 1716 och 1738.2 Det rör sig om en
geometrisk avmätning av det nya tegel¬
bruk som anlades på samma plats som
Anckargrips tegelbruk från 1680-talet. I
beskrivningen till kartan förklaras de oli¬
ka bokstavsbeteckningarna som anger
byggnader och annat som hörde till tegel¬
bruket. Till bokstaven »I» ges förklaring¬
en: »synes warit en wall i gl. krigst jder»
och fortsättningen på vallen som beteck¬
nas med »m» anges vara »en gl. wall up-
kastat i uhrmines tider».

!<>nutia dkr(vctå Ifuutia.
Ä

4~-
'ümm,M■■ M

# //*1

s-ä<o,

•?TT"
* ÍS7:J

■i.

V- a ß
Fig. 1. Utdrag ur karta över Lomma tegelbruk upp¬
rättad 1732 av lantmätaren Anton Ciöpinger.
Bokstäverna I och m betecknar den gamla vallen.
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tan finns i alla fall denna vall inte marke¬
rad.

Liksom på 1763 års karta över Habo
säteri framgår alltså av beskrivningen att
lantmätaren bedömt vallanläggningen
vara anlagd av människor och inte någon
naturbildning.3 På båda kartorna talar
man om »en upkastat wall». Vallen på
1732 års karta tycks ha planats ut, kanske
under verksamheten i tegelbruket, under
perioden från Ciöpingers avmätning till
storskifteskartans upprättande. Något
tydligt spår av någon vall syns inte på
skifteskartan, om inte den allmänning
som är belägen strax norr om skiftesboks¬
täverna AE och AH är en liten rest av
vallen. På skånska rekognosceringskar-

De två lantmäterikartorna är ritade i
samma skala (cirka 1: 4000) och detta gör
det lätt att jämföra dem. Om man pusslar
ihop kartorna visar det sig att om den öst¬
ra valianläggningen har fortsatt fram till
ån så låg vallarnas ändpunkter mittemot
varandra på var sin sida om Höjeå. Detta
tyder på att det finns ett naturligt sam¬
band mellan de två anläggningarna. Om
hypotesen att de två vallanläggningama
var rester av det medeltida Lommas
stadsvall är riktig skulle Espmans karta
från 1763 och Ciöpingers från 1732 visa

31



na medtog på kartorna aldrig mer än vad
de ansåg vara relevant för den aktuella
förrättningen. Om de överhuvud medtog
något mer eller mindre ovidkommande
rör det sig i praktiskt taget samtliga fall
om mycket markanta företeelser. De
vallanläggningar som markerades på 1732
års och 1763 års lantmäterikartor bör där¬
för ha varit mycket tydligt framträdande i
terrängen. Teckningen av den västra val¬
len på skånska rekognosceringskartan
styrker också detta påstående.

Skansjö framhåller att de tre lokalise-
ringshypoteserna närmare kan prövas en¬
dast genom arkeologiska utgrävningar.
De avgörande bevisen för staden Lom¬
mas belägenhet saknas. De industriella
aktiviteterna inom området alltsedan slu¬
tet av 1600-talet ger dock anledning till en
viss pessimism. Omfattande lertäkter har
dessutom ägt rum under lång tid och den
ursprungliga topografin har starkt för¬
ändrats. Men kanske föreligger det skill¬
nader i markens utnyttjande mellan de
båda sidorna om ån. Om utsikterna är
något mer hoppingivande på östra sidan
om Höjeå vore det inte befogat att arkeo¬
logerna satte spaden i jorden och försök¬
te avgöra frågan om staden Lumabys lo¬
kalisering?

\
\
\ Lomrca

Habo

Vina torp

Fig. 3. Rekonstruktionsforslag av de vallanlägg¬
ningar som framträder på 1732 och 1763 års lant¬
mäterikartor. Är detta kanske det tidigmedeltida
Lumabys utbredningsområde?

att det tidigmedeltida Lomma utbredde
sig på båda sidor om Höjeå. Med ledning
av kartornas uppgifter skulle man då kun¬
na upprätta ett skissartat rekonstruk¬
tionsforslag av åtminstone den största de¬
len av vallen och stadens utbredningsom¬
råde. Figur 3 visar en sådan skiss.

De gamla lantmäterikartorna upprätta¬
des med stor noggrannhet och lantmätar-

Noter
1 S. Skansjö, Malmös tidigmedeltida föregångare?
Ale 1980: 2.
2 Lomma sn, akt nr 4, Lantmäterienhetens forsk¬

ningsarkiv, länsstyrelsen i Malmö.
3 Lomma sn, akt nr 114, Lantmäterienhetens forsk¬
ningsarkiv, länsstyrelsen i Malmö.
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