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Öresund som vallgrav och förbindelseled
Av Sven Tägil
Historiska institutionen. Magie I .illa Kyrkogata 9A. 22351 l.und

På årsmötet den 28 april i år höll professor Sven Tägil ett föredrag om Öiestindsregionen
i ett historiskt konfliktperspektiv. Den behandlade tiden sträcker sig från folkvandringstid till våra dagar. Föredraget publiceras här.

1.

Det är en känd sanning att vatten både
skiljer och förenar. Hav, sjöar och vat¬
tendrag skiljer land men inte nödvändigt¬
vis människor. Om man skall uppfatta
vatten som en vallgrav eller som en för¬
bindelseled beror på omständigheterna var och när?
Idag skiljer Öresund danskar och sven¬
skar ät. Alldeles särskilt i fruset tillstånd,
som vinterns isläggning demonstrerat.
Numera är det kanske trots allt inte så
mycket själva vattnet som skiljer. Det be¬
ror mer på andra faktorer som oljepriser
och byråkratiska restriktioner. Men nog
finns gränsen där, mitt i Öresund, både
synlig och osynlig. Frågan är hur det varit
tidigare i historien och kanske också: hur
kommer det att gå med Öresundsgränsen? Växer barriärerna mellan Sverige
och Danmark? Och vad kan del i sä fall
bero på?
I det här föredraget skall göras ett för¬
sök att koppla samman erfarenheter frän
historien med några reflektioner som när¬
mast har sitt ursprung i samhällsveten¬
skaplig konfliktteori. Historien det här är
fråga om är Skånes historia, som länge
var en del av den danska historien men
som under de senaste 300 åren varit en
del av svensk historia, doek hela tiden

med uttryck för en egen skånsk identitet
och med egna förutsätlningar. Dc kon¬
fliktteoretiska funderingarna har sin ut¬
gångspunkt i ett forskningsprojekt som
jag lett på Historiska institutionen i Lund
och som egentligen inte alls berört dc
svensk-danska relationerna utan i stället
handlat om stats- och nationsgränser som
konfliktskapande faktorer i ett mera ge¬
nerellt sammanhang. En del av erfaren¬
heterna från detta projekt är ändå till¬
lämpliga på gränsförhållanden så här på
hemmaplan.
2.

I gamla tidcT talade man gärna om »na¬
turliga» och »artificiella» gränser. Det
fanns till och med de som menade att
Roskildefreden 1658 skapat en naturlig
gräns mellan Sverige och Danmark. Det
är naturligtvis fel. Alla gränser mellan
stater är skapade av människor och är
alltså artificiella. Vatten kan visserligen,
om man häller sig till kartan, sc ut som en
naturlig gräns men har sällan varit påtag¬
ligt skiljande i verkligheten.

När det gäller Öresund har vattnet frän
början definitivt varit förenande. När vi
under folkvandringstiden får de första
skriftliga källorna om Skåne sä ger de vid
handen att skåningarna haft sina huvud-
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Fig. 1. Öresundsregionen cnligl cn av de första kända kartframställningarna frän Norden. Olaus Magnus'
Carta Marina från 1534.

sakliga förbindelser västerut, inte norrut.
I norr var det skogar och ödemarker som
försvårade - om än inte omöjliggjorde mänskliga kontakter. Vad vi kan utläsa
av de följande århundradena är Skånes
lösa anknytning till de danska öarna och
Jylland. Ett tydligt uppsving får Øre¬
sundsregionen på 1000-talet i samband
med etablerandet av det danska kolonial¬
väldet i England under Knut den store.
Öresund blir redan under äldre medel¬
tid en viktig förbindelseled, både på tvä¬
ren och på längden. Städer växer fram pä
båda sidor om sundet. Handel kommer
igång. Skanör och Falsterbo blir viktiga
marknadsplatser, ett slags tidiga mäss¬
städer med en internationell handel.
Lund blir kyrkligt centrum för det danska
riket, från och med 1100-talet blir lunda-

2

biskopen dessutom primas för hela den
nordiska kyrkan.
Utan att för mycket gå in på de enskil¬
da detaljerna i den danska riksbyggnadsprocessen kan vi alltså konstatera, att
Skåne under medeltiden är en central del
av Danmark: ett kyrkligt centrum, en
kommersiellt viktig provins och ett för
kungamakten livsviktigt basområde. Öre¬
sund utgör själva livsnerven i denna
kraftsamling med Skåne, Själland och
Jylland som de tre grundpelarna i den
framväxande danska staten.
Kontakt utgör emellertid också en för¬
utsättning för konflikt. Riktigheten av
denna tes bekräftas i rikt mått av utveck¬
lingen vid Öresunds stränder. Ibland för¬
enades skåningar och själländare i kamp
mot gemensamma fiender, t.ex. vendiska
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Fig. 2. Öresund i fågelperspektiv. Kopparstick i Braun-Hogcnbcrgs Civitatcs orbis tcrrarum (1594).

sjörövare vid mitten av 1 1 OO-lalet eller de
vendiska hansestäderna ett par århundra¬
den senare. Men ofta bekämpade man
varandra. Olika kungar och tronpreten¬
denter sökte stöd än på den ena, än pä
den andra sidan av Sundet. Medeltidshistorien är fylld av sådana dynastiska stri¬
der, som dock i allmänhet också avspeg¬
lar ekonomiska motsättningar.
Under 1300-talet hamnar Skåne i
brännpunkten också på ett annat, mera
storpolitiskt sätt. Under en svaghetspcriod för den danska centralmakten blir
Skåne ett offer för olika utländska intres¬
sen: de vendiska hansestäderna, vissa
nordtyska furstar och den uppåtsträvande
svenska kungamakten, Under en period
lösrives Skåne frän det danska riket men
återföres till ordningen i samband med
Valdemar Atterdags konsekventa och
skickligt genomförda rikssamlingspolitik.

Vad Valdemar Atterdag emellertid in¬
te kunde förhindra var att Skåne blev ett

gränsland som gäng på gång hamnade
mitt i skottlinjen när svenskar och dan¬
skar med förbluffande ihärdighet slogs
om makten och hegemonien i Norden.
För de skånska inbyggarna var det här
ingen populär utveckling, och man för¬
sökte så gott det gick hålla sig skadeslösa.
Bl. a. slöt befolkningen uppe i gränstrak¬
terna mot Småland lokala uppgörelser
med sina närmaste grannar på den sven¬
ska sidan, s.k. bondefreder. Det var en
modell som skulle komma till användning
också under senare århundraden - lokal¬
befolkningens protest mot krig och elän¬
de som beslutats över huvudet pä dem,
antingen i Stockholm eller i Köpenhamn.
Ännu vid mitten av 1600-talet var alltså
Skåne cn väl integrerad provins i det dan¬
ska riket, ingen periferi utan en del av
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I-iií. 3. Gcnom freden i Roskilde den 26 februari 1658 bekräftades, all Skåne avsbitis till Sveriee i>ch an Öre¬
sund blivit ny riksgräns mellan Danmark oeh Sverige. Gemensamt skulle de bada nordiska länderna i fort¬
sättningen hindra främmande fiendeflottor att tränga in i Östersjön. Ovan Iredsdokumentel från 1658, be¬
varat i Riksarkivet, Stockholm.

kärnområdet. Ekonomiskt var Öresund
en mycket viktig inkomstkälla för staten
genom att alla fartyg som passerade fick
betala tull som avkrävdes vid passagen
förbi Kronborg. Det danska rikets ledan¬

de män hade besittningar på båda sidor
om Öresund, och det har aldrig varit nå¬
got problem att upprätthålla kontakterna
mellan riksdelarna. Pä Kristian IV:s tid
satt det till exempel två danska riksamira¬
ler på var sitt skånska jordagods, bara ett
par mil från varandra, den ene på Vrains
Gunnarstorp i nordvästra Skåne, den
andre på Tomarps kungsgård i närheten.

4

3.
Och ändå gick det som det gick. 1658
förlorade Danmark Skåne till den unga,
dynamiska och hyperfarliga stormakten
Sverige. Skåne erövrades med våld och
slets bort från de rötter som genom år¬
hundraden förenat landsdelen med resten
av Danmark. En del av det ledande skik¬
tet adelsmän bröt upp från sina skånska
gods, andra stannade kvar, bl. a. därför
att Sverige kunde bjuda dem en friare
ställning sedan kungligt envälde blivit in¬
fört i Danmark. Öresund blev nu för förs-
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Fig. 4. Dc svcnskii och cl;in sk;i lejonen vmulrnr tro tl ligl lillsnnminns pa delta ryska kopparstick symboli¬
se rande Roskildcuppgorelscn 1P5H. (Ur Den svens¬
ka historien. 5. 1%7.)

ta gången på århundraden en vallgrav,

som försvårade kontakterna mellan Skå¬
ne oeh Själland.
På tre generationer blev skåningarna
hjälpligt försvenskade. Svenska språket
trängde sa sakteliga in genom psalmer
och predikningar, kungörelser och för¬
ordningar. Genom en kombination av
maktspråk och löften om materiella för¬
delar indoktrinerades befolkningen sakta
men säkert, och det danska kulturgodset
suddades ut mer och mer eller kläddes
om i ny dräkt. Skåningarna blev sven¬
skar, dröjande oeh med vissa bakslag,
men dock tillräckligt mycket för att kun¬
na passas in i en annorlunda om än inte
väsensskild kultur som den svenska.
Även Halland och Blekinge följde med
när svenskarna erövrade Skåne. Båda
dessa landskap var emellertid ensamma
för små för att kunna spela en så själv¬
ständig roll som Skåne. Politiskt förblev
deras öde knutet till vad som hände med

den större och självständigare enheten på
halvön i söder.
Försvenskningen av skåningar, hallän¬
ningar och blekingar var ett imponerande
arbete, rent tekniskt oeh organisatoriskt
sett. I världshistorien finns faktiskt inte
många paralleller till en så snabb och för¬
hållandevis fredlig omorientering av en
hel erövrad folkgrupps nationella tillhö¬
righet. Att skifta nationalitet är nämligen
inte samma sak som att byta skjorta. Na¬
tionalkänslan sitter djupt inne i männi¬
skan, som en fast del i det som vi kallar
för vår identitet. Man kan skifta nationa¬
litet - men det är svårt, mycket svårt.
Med våld och tvång lyckas det sällan,
åtminstone inte om det gäller större grup¬
per som bor tillsammans i trakter där de
känner sig hemma.

1.

Men vad var det för en gräns som den
svenska stalen genom erövringen av
Skånelandskapen åstadkommit i Öre¬
sund? Det finns många sätt att sc på grän¬
ser. En av geografer ofta använd klassifi¬
cering särskiljer fyra huvudtyper av grän¬
ser: 1) fysiska gränser, som följer något
speciellt drag i naturen (en bergskedja,
ett vattendrag, ett ökenområde cl. lik¬
nande); 2) geometriska gränser, som utgöres av raka linjer eller cirkelbägar, ofta
meridianer; 3) antropo-geografiska grän¬
ser, som relateras till olika drag i den
mänskliga bebyggelsen och kulturen, ex¬
empelvis språkliga, ekonomiska, historis¬
ka skiljelinjer; och slutligen 4) samman¬
satta gränser, som definieras som kom¬
promisser mellan dc tre första grundty¬
perna.
För vårt studieobjekt - Öresund - ger
den här klassifikationen inte tillräckligt
mycket. Det är klart att Öresund är en fy-
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Fig. S. Slaget vid l und den 4 december 1676. den blodigaste uppgörelsen mellan svenskar och danskar i
kampen om Skåne. Teckning av Johan Philip I.emke.

sisk gräns, åtminstone i en formell me¬
ning. Den har dessutom blivit en antropogeografisk gräns, men den var det alltså
inte vid gränsens tillkomst.

Man behöver kanske snarare en histo¬
risk klassifikation för att komma åt det vi
är ute efter. En sådan finns att hämta hos
geografen Norman Pounds, och den tar
sin utgångspunkt i den kulturella utveck¬
lingen i gränsområden vid tiden för själva
gränsdragningen. Pounds skiljer mellan
antecedent boundaries, där gränsdrag¬
ningen skett före utvecklingen av det kul¬
turella landskapet, och subsequent boun¬
daries, där gränsen dragits efter den kul¬
turella landskapsut veck lingen och då följt
kulturella skiljelinjer. En tredje kategori
är superimposed boundaries, »uppifrån
pålagda», där gränsdragningen företagits
efter den kulturella landskapsutvecklingen men utan hänsyn till eventuella kultu¬
rella skiljelinjer. Slutligen har vi relict
boundaries som fortarande är möjliga att
6

urskilja i det kulturella landskapet, fastän
de helt har förlorat sin karaktär av politis¬
ka delningslinjer.
Sådana här klassifikationer är natur¬
ligtvis ingenting annat än startpunkter
och hjälpmedel om man vill studera ex¬
empelvis konfliktutvecklingen vid och
över statsgränser. Olika typer av gränser
har olika konfliktpotential. Öresundsgränsen var vid sin tillkomst en »superim¬
posed» gräns som inte tog någon särskild
hänsyn till att det rådde i stort sett samma
kultur på båda sidor om sundet. Gränser
av denna typ blir vanligen utpräglade
konfliktgränscr. Som exempel på teorins
giltighet skulle man kunna anföra båda
världskrigens förhistoria. Särskilt andra
världskriget föregicks av en serie gränskonflikter vid Tysklands östgränscr;
gränser som hade skapats genom
Versaillesfreden och då utan större hän¬
syn till kulturella skiljelinjer. De kanske
mest tydliga exemplen på sådana här

gränser som lagts genom landskapet utan
hänsyn till kulturella faktorer är dc afri¬
kanska statsgränserna. Mänga av dem
drogs med linjal på kartan av de europe¬
iska kolonisatörerna under senare delen
av 1800-talet, och de fria afrikanska sta¬
terna har sedan inte kunnat göra annat än
att acceptera dem trots alla deras orimligheter.

5.

Gränsen i Öresund såg till en början ui
att följa det i sådana sammanhang nor¬
mala mönstret. Den danska regeringen
hade närmast i panik skrivit under Roskildefrcdcn och väntade bara pä ett till¬
fälle att revidera den. Vid två tillfällen
hade danskarna chansen att med vapen¬
makt erövra tillbaka de förlorade riksdelarna, först på 1670-talet och i ett sista all¬
varligt försök åren 1709-10. Båda försö¬
ken misslyckades dock, huvudsakligen av
tvä skäl.
För det första hade Sverige under sin
s.k. stormaktstid en effektivare krigs¬
makt. Det gäller Karl XI:s militärmaskin
som besegrade danskarna utanför Lund i
ett blodigt fältslag som kostade båda si¬
dor enorma förluster. Enligt en rapport
som den svenske fältmarskalken Rutger
von Ascheberg upprättade efter slaget
samlade svenskarna dagarna efteråt upp
totalt 8.933 stupade soldater på fälten
utanför Lund, danskar och svenskar om
varandra. Ett väl högt pris, kan del tyck¬
as, brödrafolk emellan.
Men också vid det sista återerövringsförsöket 1709-10 var svenskarna bäst rus¬
tade, detta sagt även med tanke på vad
traditionen berättat om Magnus Sten¬
bock och hans »getapojkar». Också den¬
na gång var uppgörelsen blodig och oför¬
sonlig. Bortåt 5000 danska soldater och

inemot 3000 svenskar miste livet pä tälten
utanför Helsingborg. Inslaget av skåning¬
ar i Stenbocks armé var av vissa icke re¬
dovisade skäl begränsat; skåningarna
uppfattades på ledande svenskt håll som
opålitliga, och det var säkert ingen hem¬
lighet.
Det andra skälet till att danskarna
misslyckades var emellertid just den
skånska befolkningens försiktigt avvak¬
tande inställning. Även om skåningarnas
sympatier så långt man kan bedöma låg
på den danska sidan så blev det aldrig nå¬
gon spontan, allmän folkresning som man
i Danmark sannolikt hade räknat med.
Undantaget var norra Skåne, där en re¬
bellrörelse under Karl XI:s krig vann fot¬
fäste och tillfogade de svenska myndighe¬
terna cn hel del bekymmer. En del av
dessa gerillasoldater enrollerades i den
danska armén som friskyttar. Svenskarna
gjorde inga sådana distinktioner. För
dem var alla motståndsmän snapphanar
och stråtrövare som dödades varhelst de
påträffades.
Den svenska taktiken, som gick ut på
att isolera snapphanarna från den bofasta
befolkningen, visade sig pä sikt fram¬
gångsrik. Snapphanarna blev snart ett
större gissel för de skånska bönderna än
för den svenska kronan. En del av mot¬
ståndsmännen flydde över Öresund till
Själland, och mer än 500 skånska familjer
fick asyl och skattefrihet i Danmark. Den
stora majoriteten stannade emellertid
kvar i Skåne och anpassade sig. För de
flesta var det förmodligen tämligen likgil¬
tigt om överheten kallade sig svensk eller
dansk. Det enda man önskade var fred
och ro, och därför höll sig befolkningen i
Skåne - åtminstone utanför Göingc - för¬
siktigt avvaktande tills man var säker på
vem av de stridande parterna som skulle
avgå med seger.
7
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Efter 1710 förekom inga flera försök

b.

att föra tillbaka Skåne till Danmark. Vid

det stora nordiska krigets slut tio år sena¬
re upphävdes det skånska generalguvernementet och Skåne blev i stället två län
med var sin landshövding och styrdes som
vilken annan del som helst av det svenska
riket. Banden med Danmark var avklipp¬
ta, och det tämligen effektivt kunde det
tyckas.
Ännu under slutet av 1700-talet och
under Napoleonkrigen i början av 1800talet kunde den svenska regeringen i vissa
lägen hysa farhågor för att Skåne skulle
utsättas för anfall och därmed löpa risken
att landskapet än en gång kunde bli
danskt. Med början år 1808 förstärktes
försvaret i den södra landsdelen, bl.a.
med hjälp av ett i all hast utkommenderat
lantvärn som stationerades vid kusten,
uppenbarligen som ett första invasions¬
forsvar.
8

Öresunds karaktär av vallgrav var allt¬
så ännu i början av 1800-talet markant.
Men under 1800-talet sker så en rad för¬
ändringar. På det kulturella området togs
vissa kontakter, bl.a. från universitetet i
Lund, ett lärosäte som ju en gång till¬
kommit som ett huvudinstrument för
svensk indoktrinering av provinsen. När
Esaias Tegnér 1829 lagerkransade den
danske diktaren Adam Oehlenschläger i
Lunds domkyrka fick detta en symbolisk
betydelse genom de beledsagande orden
om att söndringens tid i Norden var över.
Under följande årtionden togs idéerna
om nordiskt samarbete upp av en genera¬
tion studenter, som kom att spela en stor
roll som opinionsbildare men som sakna¬
de eget politiskt inflytande och därför in¬
te kunde omsätta sina högtflygande pla¬
ner i konkret handlande. En förutsätt-
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ning för att studentskandinavismen över
huvud taget kunde verka var att Öresund
fått reguljära båtförbindelser, först mel¬
lan Köpenhamn och Malmö, och därefter
också för en tid mellan Landskrona och
Köpenhamn. Först 1857 upphävdes Öre¬
sundstullen och sjöfarten i sundet blev
helt fri. En regelbunden färjetrafik med
ångfartyg kom egentligen inte igång förr¬
än mot slutet av århundradet, men då bå¬
de i norra delen av sundet och i söder.
Även om de praktiska möjligheterna
till kontakt över sundet ökade med för¬
bättrade kommunikationer, innebar det
till en början inte att vi bara därför fick
ett allmänt uppsving i de dansk-skånska
relationerna. Statsgränsens skiljande ka¬
raktär hade befästs genom två seklers
medveten statspolitik. Skåne hade på oli¬
ka plan under den tiden knutits till Sveri¬
ge och till den centralistiska svenska
statsmaktens huvudstad, Stockholm.
Från att ha varit en central riksdel inom

den danska staten hade Skåne blivit en
utpräglad periferi inom det svenska riket.
Konsekvenserna av Roski Idefreden ha¬
de inte varit riktigt desamma för Dan¬
mark, men onekligen har det inte varit
betydelselöst för landet att huvudstaden
berövats hälften av sitt uppland och efter
uppgörelsen hamnat i en utkant av riket
(liksom för övrigt Stockholm gjorde efter
förlusten av det svenska Östersjöväldet
för snart 300 år sedan).

7.
Ända in i vårt eget århundrade har
Öresund behållit mycket av sin vallgravskaraktär. När den danske historieprofes¬
sorn Knud Fabricius i början av 1900-talet inledde sitt monumentalverk om Skå¬
nes övergång från Danmark till Sverige
konstaterade han med beklagande:
»Skaane er nu til Dags et terra incognita
for de fleste danske, skønt det ligger de9
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res Hovedstad nærmere end Danmarks
fleste Provinser». Riktigt så illa är det in¬
te idag.
Under de fem ockupationsåren som
följde efter 9 april 1940 var Öresund både
en barriär och ett andningshål. Förföljda
danska motståndsmän kunde under hem10

liga, nattliga transporter ta sig över Öre¬
sund och få en fristad i Skåne. Mellan
6000 och 7000 danska judar fördes 1943
över sundet i en storstilad och effektiv
räddningsaktion. Under de sista krigs¬
åren hade de illegala kontakterna över
Öresund byggts ut till ett väl fungerande

kontaktnät som tyskarna aldrig kunde,
eller brydde sig om att stoppa.

net har Nordiska ministerrådet tagit ini¬
tiativ till gränsregionala åtgärder. Det

Efter krigsslutet 1945 fick kontakterna
ett nytt uppsving. För den första efter¬
krigsgenerationen av köpenhamnare blev
det till exempel omedelbart en skön av¬
koppling alt åka över sundet och göra in¬
köp och beskåda filmen Borta med vin¬
den, som danskarna själva inte ansåg sig
kunna spendera amerikanska dollar på
att importera. För skåningarna blev det
snart igen ett uppskattat weekendnöje att
förlusta sig i Tivoli eller på Dyrehavsbak¬
ken. Med billiga oljepriser och nordisk
passfrihet från och med 1950-talet steg
antalet resenärer år från år, fram till dess
att oljekrisen 1973 och dess återverkning¬
ar på nytt gjorde det dyrt att ta sig över
Öresund. På senare år har en viss stabili¬
sering i resandeströmmen ägt rum och
ligger nu runt 25 miljoner gränskrossare
om året.
De flersta av resorna över Öresund gäl¬
ler numera korta nöjes- eller inköpsturer.
Det finns skäl att tro, att Fabricius’ nyss
citerade ord om närhet och okändhet
fortfarande kan ha sin relevans. Många
danska storstadsbor har visserligen på se¬
nare år skaffat sig sommarbostäder i nor¬
ra Skåne med dess för dem exotiska möj¬
ligheter till avskildhet och naturupplevel¬
ser. För majoriteten av skåningar in¬
skränker sig kunskapen om Danmark
ofta till vad man upplever i sundsstädema
eller på Louisiana. När det gäller andra
typer av kontakter, t.ex. handelsförbin¬
delser eller gemensamma projekt och ar¬
rangemang av olika slag, så kvarstår hu¬
vudintrycket att Öresund ännu långt ifrån
överbryggats. Det betyder inte att det
helt saknas organ för samarbete inom
Öresundsregionen. På det kommunala
planet finns sedan 1960-talet det s.k. Öresundsrådet och på det mellanstatliga pla¬

saknas förvisso inte arbetsuppgifter.
8.

Det har diskuterats myckel på senare
är om öresundsgränsen på nytt håller på
att förstärka sin karaktär av barriär eller
om vi kan förvänta oss mer av integration
i ett område som trots alla historiskt
framvuxna olikheter dock har så oerhört
mycket gemensamt. Det är inte så lätt att
ge ett entydigt svar på frågan. I det nor¬
diska samarbetets namn har som sagt
gjorts mycket för att riva ned olika admi¬
nistrativa barriärer mellan de nordiska
länderna. Det har också påståtts från oli¬
ka håll, att det mest är frågan om mentala
barriärer som nu tycks bromsa utveck¬
lingen mot ytterligare integration.
Fullt så enkelt är problemet kanske än¬
då inte. Statsgränsernas barriäreffekter
ökar i dc flesta moderna samhällen,
främst beroende på att centrum/periferirelationerna utvecklas sä att fler och fler
band binder periferierna till landets cent¬
rum. Kommunikationer, beslutsproces¬
ser, nätverk byggs upp från centrum till
periferi, däremot inte från periferi till pe¬
riferi. Centrum/periferi-modcllcn är ännu
tydligare i t.ex. dc svenska gränszonerna
mot Norge och Finland; vid Öresund
motverkas trots allt en del av effekterna
genom Köpenhamnsregionens befolk¬
ningsmässiga och ekonomiska tyngd.
En annan viktig omständighet är att
Danmark och Sverige i vissa utrikespoli¬
tiska hänseenden kommit att intaga olika
kurs. Danmarks anslutning till NATO
och framför allt EG-anknytningcn har in¬
neburit en ökad intressegemenskap med
kontinenten, något som Sverige delvis
saknar motsvarighet till. Några oöverstig11

liga hinder för närvarande innebär emel¬
lertid inte denna olika anknytning. På
sikt kan den emellertid komma att få en
större betydelse, och barriäreffekten i
Öresund kan på nytt tillta.
De yttre, strukturella förhållandena fö¬
refaller i ljuset av de senaste årens ut¬

veckling inte odelat gynnsamma för ett
brobygge över Öresund, vare sig i en me¬
ra bokstavlig mening eller ifråga om ett
fortsatt andligt brobyggande. Frågan är
då, om det finns några speciella egenska¬
per hos den lokala befolkningen i de ak¬
tuella regionerna som kan tänkas verka i
riktning mot fortsatt integration i Öre¬
sundsregionen.
9.
En sak man dä kommer in på gäller frå¬
gan om Skåne trots den historiska utveck¬
ling vi här skisserat har en egenart, en
egen identitet som fortfarande skiljer ut

landsdelen både från Danmark och från
resten av Sverige. Finns det i Skåne ex¬
empelvis grogrund för någon form av nynationell eller etnisk väckelse på det sät¬
tet som skett i flera gamla nationalstater
ute i Europa pä senare år? Finns det för¬
utsättningar för att det skall uppstå en
skånsk separatism, på samma sätt som
uppsplittrande tendenser kunnat iakttagas
i Skottland, i Belgien, i Frankrike och i
Spanien?
Den nyetniska väckelsen har framför
allt vunnit gehör i regioner, där det finns
en frän folkmajoriteten eller centrum av¬
vikande ctnicitct och där befolkningen
uppfattat sin region som pä olika sätt
missgynnad i relation till övriga delar av
landet. Ett sådant här missnöje skiljer sig
från andra former av regionala motsätt¬
ningar genom att människorna, med rätt
eller fel, tolkar sin utsatta position i clnis12

ka termer. Man upplever sig vara för¬
tryckt i sin egenskap av etnisk grupp och
tror därmed att lösningen på de egna pro¬
blemen skall sökas genom att hävda den
egna gruppens intressen. Den etniska
identiteten »politiseras», som termen he¬
ter.

En blick ut över världen idag, i Europa
såväl som i andra världsdelar, ger vid
handen att många historiskt framvuxna
stater hotas inifrån av etno-regionala
konflikter. Det är just den etniska dimen¬
sionen som gör konflikterna så farliga, ef¬
tersom denna dimension tycks ha en be¬
tydande mobiliseringskapacitet. Det är
ofta lättare att få till stånd en total mobili¬
sering av folk efter etniska linjer än efter
exempelvis klassmässiga, även om sam¬
manfallande delningslinjer, t.ex. sociala
eller religiösa, kan förstärka konflikten.
Det är alltså kopplingen till den etniska
identifikationen som gör den här typen
av regionala konflikter svårlösbar. Har
man inte en sådan koppling är det lättare
att lösa till exempel regionala motsätt¬
ningar inom ett land, t.ex. sådana som
finns mellan Syditalien och Norditalien.

10.
Men låt oss återvända till värt skänska

exempel. Skåne har som vi sett en egen
historia, cn egen regional identitet och
många skulle också säga ett från centrum
avvikande språk eller åtminstone en täm¬
ligen markant avvikande dialekt. Men
här har inte som pä sä många andra håll i
världen uppstått någon separatism eller
på etniska grunder uppbyggd missnöjes¬
rörelse. Förklaringen ligger i det faktum,
att Skåne är en sä väl integrerad del av
Sverige. Skåningar är integrerade i
svensk politik, i svenskt näringsliv och i
svenskt kulturliv. Det finns inga skäl att
-

påstå att Skåne blir föremål för någon
särbehandling; de problem som finns av
politisk, ekonomisk och social karaktär
delar skåningarna med resten av landets
befolkning. Det går alltså mycket väl att
förena en skånsk identitet med en svensk
och det finns inga egentliga förutsättning¬
ar för en konflikt mellan dessa båda iden¬
tifikationer. Skåne kommer inte att bli ett
nytt Baskien eller Korsika, så långt man
nu kan bedöma.
Historiskt sett är alltså Skåne och dess
befolkning ett intressant exempel på ett
kollektivt nationalitetsskifte som vuxit
fram långsamt och varit genomgripande.
Resultatet beror som jag framhållit här
på en kombination av faktorer, varav den
medvetna försvenskningspolitiken och
den centralistiska svenska statsmodellen
haft särskild betydelse plus det faktum att
avståndet i språk och kultur från början
varit relativt litet mellan skånskt och riks¬
svenskt.

Skåne har med andra ord en särställ¬
ning som en region med historiska rötter i
såväl dansk som svensk kultur och med
en egenart som gränslandskap, välintegrerat i Sverige och med komplexfria re¬
lationer till sitt förra moderland. Detta
erbjuder en unik möjlighet - inte att fylla
igen den forna vallgraven Öresund - men
väl att överbrygga den genom att ta till
vara hela regionens gemensamma intres¬
sen. Öresundsregionen är det tätast befol¬
kade området i Norden med totalt ett
par, tre miljoner invånare, och sundet är
ett av världens mest trafikerade vatten.
Gränsen i Öresund borde kunna avveck¬
las genom att man fortsätter att minska
dess signifikans och utan att man skapar
en ny barriär någon annanstans. Detta
borde vara möjligt på sikt om bara rätta
viljan finns. På få ställen i världen finns
det så goda förutsättningar som just i
Öresund.
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Arkeologi och naturgas
Erfarenheter från Sydgasproj ektet i Skåne
Av Anders Wihlborg
Riksantikvarieämbetet, UV-Syd, Åkergränden 8, 222 39 Lund

I denna artikel diskuteras de arkeologiska och antikvariska erfarenheterna i samband
med utbyggnaden av ett naturgasnäl genom västra delen av Skåne, det s.k. Sydgasprojekfet.

Riksantikvarieämbetets undersöknings¬
verksamhet UV har ett flertal regionkon¬
tor i Sverige. Ett av dessa finns sedan
1970 i Lund och kallas UV-Syd. Tio per¬
soner är anställda, varav sju är arkeolo¬
ger. Det gemensamma målet är att hand¬
lägga och utföra arkeologiska undersök¬
ningar vid exploateringar i Skåne och
Blekinge.
Under 1970-talets första hälft låg
tyngdpunkten i UV-Syds verksamhet på
landsbygden och det som undersöktes var
framförallt förhistoriska boplatser och
gravar.1 Under 70-talets senare del kom
stadsarkeologin alltmer i centrum.2 Flera
faktorer bidrog därtill, inte minst »Pro¬
jektet Medeltidsstaden», vars invente¬
ringsrapporter visade att alltför mycket
oersättligt källmaterial redan hade schak¬
tats bort vid s.k. saneringar av stadskär¬
norna under 1950- och 1960-talen. Under
80-talet har en stor del av verksamheten
sammanfallit med utbyggnaden av ett na¬
turgasnät i västra .Skåne.

Sydgasprojektet, ert pionjärprojekt för na¬
turgas i Sverige
Grunden för det skånska naturgasprojek¬
tet Sydgas / är ett avtal med Danmark
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från 1980 om import av naturgas. Gasen
kommer från de danska källorna i Nord¬
sjön och transporteras genom det danska
naturgasnätet fram till Dragör vid Öre-
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Det skänska kulturlandskapet präglas av ticn agrara expansionen under IS(K1- odi
Anders Wihlborg.)

[ÿ'is. 2.

sund. Där övertas naturgasen av Sverige
genom en ca 19 km läng sjöledning till
Klagshamn söder om Malmö.
Ledningsnätet på land består dels av cn
stamledning dels av ett tiotal grcnledningar. Stamledningen går från Klags¬
hamn till Hasslarp, nordost om Helsing¬
borg. Ledningen är 87 km lång och rörens
diameter är 60 cm. Flertalet västskånska
kommuner ansluts till nätet genom gren¬
ledningarna, som har en sammanlagd
längd av 98 km (Fig. 1). Rördiametern
varierar mellan 10 och 30 cm. Samtliga
ledningar grävs ner och läggs på ca 1 ,5
meters djup. Större delen av anläggnings¬
arbetena utfördes under 1984 och i juli
1985 introduceras Nordsjögasen i Skåne.3

Det västskånska kulturlandskapet

Dagens öppna skänska landskap är en
produkt av jordbrukets mekanisering och

19()(i-talcn. (Foto:

industrialisering (Fig. 2). Fram till sekel¬
skiftet 1800 hade det agrara landskapet
utvecklats i cn relativt långsam och jämn
takt. Den radikala förändringen inleddes
med skiftena under tidigt 1800-tal. Då
splittrades byarna och gårdarna flyttades
ut till sina nuvarande platser. För att öka
åkermarken inleddes stora diknings- och
dräneringsprojekt. Arbetena, som kulmi¬
nerade pä 1880-talet, fick till följd att lan¬
det torrlädes, mossar försvann, sjöar
sänktes, bäckar rätades ut och kulverte-

rades.4
Att den agrara expansionen även hade
förödande konsekvenser för det skånska
fornlämningsbeståndet framgår redan vid
en ytlig genomgång av 1600- och 1700-talens lantmäteriakter. Bortodlingen fick
till följd att merparten av de skånska
fornlämningarna ligger dolda under mat¬
jorden i vära åkrar, där de sakta men sä¬
kert håller på att plöjas sönder.5
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Sydgas I och der dolda kulturlandskapet
Vid projektering av den här typen av led¬
ningsnät som ohämmat skär genom
landskapet arbetar man redan på ett ti¬
digt stadium med s.k. hinderanalys. Det
innebär att inskränkningar i rörelsefrihe¬
ten, som kan uppstå genom t.ex. natur¬
vårdslagens och fornminneslagens be¬
stämmelser, inventeras. Pä det viset kan
olika intresseområden vägas mot varand¬
ra innan ledningssträckan slutgiltigt fixe¬
ras i terrängen.
Sydgas I, som är nära 190 km läng, pla¬
cerades så att inga kända fornlämningar
berördes. Men som tidigare nämnts är
merparten av västra Skånes fomlämningar okända eftersom de ligger i odlad mark
utan synligt märke ovan jord. Kontakter
togs därför på ett tidigt stadium (1981)
mellan Sydgas och de antikvariska myn¬
digheterna. Vid dessa möten klargjordes
det att alla arkeologiska utgrävningar
måste vara avslutade före byggstarten
som var planerad till våren 1984. Av kost¬
nadsskäl kunde inga arbetsstopp tolere¬
ras när ledningsarbetena väl påbörjats.
Förutsättningarna var alltså givna. Nu
gällde det att lokalisera och undersöka de
dolda fornlämningar som berördes av
ledningarna. En arbetsmodell som med
framgång använts av danska arkeologer i
samma situation valdes.6 Den innebar att
arbetena utfördes enligt en 3-stegsmodell
med inventering, provundersökning och
slutundersökning som skilda etappmål.

Inventering, steg 1

!

Den traditionella fornminnesinventering¬
en påbörjades i Sverige 1938 och den för¬
sta genomgången av Sverige var klar
1977. Arbetet bedrevs i samarbete med
statens lantmäteriverk och var intimt
knutet till framställningen av den cko16

nomiska kartan i skala 1 : 10000. Förstagångsinventeringen var likformigt upp¬
lagd och utfördes genom en systematisk
fältrekognoscering. Den var starkt objektbetonad och innebar i realiteten att lan¬
dets synliga gravar karterades och för¬
tecknades.7 Í Malmöhus län upptar fornlämningsregistrct bara 1600 fornlämningar, en siffra som uppnås i cn eller ett par
socknar i ett mellansvenskt län. Fullåkersbygden kräver således en helt annan
inriktning och metodik än den, som den
traditionella fornminnesinventeringen kan
erbjuda.
Mot den bakgrunden valde UV-Syd att
dela upp inventeringen av Sydgas 1 i två
moment bestående dels av en arkiv- och
kartstudie. dels av en rekognoscering i
fält. Tyngdpunkten i arbetet lades pä det
första momentet.
Förutom geologiska, ekonomiska och
Sydgasprojektets kartor utnyttjades även
två karteringar som är unika för Skåne.
Den ena är den skånska rekognosceringskartan från 1812, 1815-20 som förvaras
på Krigsarkivet i Stockholm. Kartan, som
framställdes i orostider för militära ända¬
mål, ger en god bild av hur landskapet
säg ut före den agrara expansionen. s Den
andra är Arrhenius' fosfatkarta från år
1934. Vid den karteringen analyserades
matjordens varierande fosfathalter och
det primära syftet var att utröna de skån¬
ska åkrarnas lämplighet för sockerbets¬
odling. Att kartan är intressant även ur
arkeologisk synvinkel, beror på att höga
fosfatkoncentrationer kan indikera för¬
historiska boplatser och medeltida byar.g
Allt insamlat kartmaterial omfotograferades till en enhetlig skala och informa¬
tion om natur- och kulturlandskapets ut¬
seende under tidigt 1800-tal ritades över
pä en arkeologisk grundkarta tillsammans
med uppgifter om jordmån, förhöjda fos-
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tater och kända fornlämningar. En hi¬
storiker kontrollerade också iedningssträckans eventuella beröring med den
medeltida agrara byggelscn. Fältrekog¬
nosceringen utfördes under kärva yttre
förhållanden. Därför var möjligheten att
genom lösfynd kunna konstatera forn¬
lämningar starkt begränsad. Arbetet kon¬
centrerades därför på att utifrån grund¬
kartan försöka göra bedömningar av den
där samlade informationen. Resultatet
blev att 88 punkter utefter stamledningen
och 86 punkter längs grentedningarna
mot bakgrund av skilda kriterier ansågs
ha varit lämpliga områden för bosättning
och begravning.

är dels att den är effektiv, dels att den är
skonsam mot de fornlämningar som på¬
träffas. Stamlcdningen, som ligger i nordsydlig riktning, provgrävdes i sin helhet
under några veckor hösten 1982. Två ar¬
betslag, vardera bestående av en arkeo¬
log och en grävmaskin, arbetade paral¬
lellt med var sin del av ledningen. Antalet
sökschakt och deras utsträckning variera¬
de beroende pä områdenas topografiska
och geologiska förutsättningar. Avsök¬
ning utfördes också med metalldetektor.

Grenledningarna provundersöktes vid
skilda tillfällen under 1983 och 1984.
Sammanlagt grävdes ca 28.000 löpmeter
provschakt och den använda grävmaskinstiden var ca 1000 timinar.

Provundersökning, steg 2

Målsättningen med arbetet var dels att
undersöka om det fanns några fornläm¬
ningar på de vid inventeringen föreslagna
punkterna, dels att bestämma deras om¬
fattning och struktur. Erfarenheten har
visat att den enda realistiska metoden att
med någon större säkerhet kunna påvisa
under mark dolda fornlämningar är ge¬
nom matjordsavbaningar. Arbetet utför¬
des därför med hjälp av en grävmaskin
utrustad med en ca 2 meter bred släntsko¬
pa (Fig. 3). Fördelen med denna maskin

Resultat och utvärdering
av steg 1 och steg 2
Vid inventeringen hade 174 områden
längs stamledningen och grenledningarna
ansetts lämpliga att provundersöka. När
sökschakten grävdes och matjorden ska¬
lades av, kunde indikationer på mänskli¬
ga aktiviteter konstateras på 62 av de fö¬
reslagna punkterna. Spåren utgjordes av
mörkfärgade gropar i olika storlekar, vil¬
ka avtecknade sig mot den gula sterila
sanden eller leran. Boplatserna varierade
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i omfattning från enkla med enstaka här¬
dar till mer komplexa med tättliggandc
anläggningar i form av grophus, långhus,
härdar och gropar. Pä vissa platser fanns
även fragmentariska rester av kulturla¬
ger. Sten-, hrons-, järnålder och även
medeltid var representerade i materialet.
Kunskapen om den förhistoriska be¬
byggelsens utbredning i Skåne härstam¬
mar i första hand från fornlämningsregistret, där huvudsakligen de synliga fornlämningarna dvs. gravarna finns registre¬
rade. Lösfynd, boplatser och flatmarksgravar, vilka påträffas vid jordbruksarbete
och vid matjordsavbaningar i samband
med exploateringar, kompletterar bilden.
Väg- och villabyggnation men också ar¬
keologiska forskningsprojekt kan således
fä vissa områden att framstå som fyndtäta

medan andra perifert liggande områden
kan verka fyndtomma. Ledningsnätet till
Sydgas I, som passerar både fyndrika och
fyndfattiga områden, erbjuder ett unikt
tillfälle att jämföra om den bild de synliga
fornlämningarna ger av västra Skåne
överensstämmer med förekomsten av
dolda fornlämningar. Samtliga invente¬
ringar och provundersökningar utfördes
med en enhetlig metodik och pä ett lik¬
formigt sätt så resultaten bör vara jämför¬
bara. De provundersökta områdena för¬
delar sig jämnt längs de olika ledningssträckorna. Avstånden kan variera mel¬
lan 200 och 2000 meter, men i genomsnitt
grävdes sökschakten med ca 600 meters
mellanrum.
Vid en utvärdering av resultaten från
Sydgas I framgår det att på drygt var tred¬
je (36 %) av de föreslagna punkterna på¬
träffades boplatser. En uppdelning av
materialet enligt fornlämningsregistret i
arkeologiskt kända områden och områ¬
den som saknar fornlämningar visar, att i
första fallet kunde boplatser konstateras
18

pa varannan punkt medan i det senare
fallet endast var tionde punkt visade sig
innehålla en fornlämning. Strukturen på
dessa var ofta svår att få grepp om. möjli¬
gen beroende på att nedslagen varit av
mer tillfällig natur.
Vid inventeringen av Sydgas I analyse¬
rades varje föreslaget område enligt föl
jandc kriterier: geologiska förutsättning¬
ar, topografi, närhet till vatten, förekom¬
sten av förhöjda fosfatvärden, närhet till
kända fornlämningar och förekomsten av
slagen flinta. En sammanställning av re¬
sultaten över de enskilda kriterierna ger
ett genomsnittligt utfall på ca 40 % . Flest
boplatser påträffades genom kriteriet
närhet till kända fornlämningar med ett
utfall pä 56 %. År.då sannolikheten stör¬
re att det döljer sig cn boplats om flera av
de analyserade kriterierna kan påvisas in¬
om ett område? Att döma av resultaten
från Sydgas I måste frågan besvaras jakande eftersom utfallet vid 1 kriterium
blev 5 %, vid 2 kriterier blev 31 %. vid
3 kriterier blev 38 % och vid 4 kriterier
blev 57 %. Det hela kan visserligen be¬
traktas som en lek med siffror, men det
går inte att bortse ifrän att det finns en
tendens i materialet (Fig. 4).
Sammanfattningsvis kan konstateras
att den använda metoden fungerat till¬
fredsställande när det gäller att komma åt
under mark dolda boplatser. Gravar är
emellertid svårare att lokalisera. Någon
riktigt tillförlitlig metod finns inte annat
än att jämföra med kända fornlämningar
eller göra topografiska bedömningar av
misstänkta platser.
Det bör slutligen framhållas att fältin¬
venteringarna och provundersökningarna
för Sydgas I utfördes under stor tidspress
och utan möjlighet att välja rätt årstid för
dylikt arbete.
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Hg. 4. Sammanställning av resultaten från inventeringen och provundersökningen längs Sydgas I.

Slutundersökning, steg 3

Bakgrund
Skånes bebyggelsehistoria sträcker sig
10-15.000 år tillbaka i tiden. Under det
äldsta skedet levde befolkningen som jä¬
gare och samlare. Ca 4.000 år f.Kr. ligger

hasboplatscrna vid kusten medan inlan¬
det utnyttjas säsongsmässigt. Genom
kontaktnät och utbytesrelationer med
bondekulturer i Centraleuropa introduce¬
ras sädesodling och djurhållning.10 Där¬
med påbörjas också kolonisationen av
landskapet.
19

Att döma av mcgalitgravarnas utbred¬
ning sker expansionen vid kusten och
längs åarna, områden med stor ekologisk
variation, där ett flertal resurser kunde
utnyttjas samtidigt. Jordmånen präglas
dessutom av lätta jordarter, vilket var en
förutsättning för den tidens enkla hackbruk.
Gravhögarna från bronsåldern visar att
huvudbygderna är desamma och att
landskapet blivit öppnare. Den kalkrika
moränleran är gynnsam för odling och
boskapsskötsel, men under järnåldern
och medeltiden sker cn expansion på den
magrare skiffer- och urbergsmoränen i in¬
landet (Fig. 5).
Med ledningsgator som varierar med
mellan 15 och 25 meters bredd, berör
Sydgas I ca 3,5 millioner m2 av den skån¬
ska åkerjorden. Ledningarna skär rätt
igenom bebyggelselämningar som avsatts
under årtusenden. Spår som represente¬
rar olika bygder och skilda samhällsfor¬
mer. Enligt fornminneslagen skall
exploatören bekosta erforderliga arkeo¬
logiska undersökningar. Men hur skall
det vetenskapliga urvalet göras vid in¬
grepp av den här typen som berör hela
landsdelar och dess historia?

Med den av UV-Syd använda lokalise¬
ringsmetoden, som dock cj får anses vara
heltäckande, kunde 32 boplatslämningar
påvisas längs stamledningen utanför Mal¬
mö kommun. I samråd med länsstyrelsen
utarbetades år 1983 ett program för de ar¬
keologiska utgrävningarna. 4 boplatsläm¬
ningar från skilda tidsåldrar skulle under¬
sökas på hela exploateringsytan (25 me¬
ters bredd), medan mindre schaktningar
skulle ske på 22 områden. Målsättningen
var tvåfaldig. Dels skulle man studera
fornlämningarnas bevaringsgrad och fos¬
fatkarteringens användbarhet, dels un¬
dersöka t.ex. bebyggelsemönster, nä20

ringsfång och resursutnyttjande, insam¬
landet av osteologiskt och paleobotaniskt
material skulle prioriteras.
Ett motsvarande program med skilda
ambitionsnivåer utarbetades under 1984
för de boplatslämningar som påträffats
längs grenledningarna.

Undcrsökningsmctod
Som tidigare nämnts består boplatsläm¬
ningarna i den skånska fullåkersbygden
av mörkfärgade gropar i olika storlekar.
Kulturlager förekommer mer sällan, san¬
nolikt beroende på den tilltagande djup¬
plöjningen.
Med hjälp av en större grävmaskin ska¬
las den omrörda matjorden av så att de
underliggande anläggningarna blir synli¬
ga. Ett inmätt koordinatsystem läggs ut.
Därefter karteras alla gropar, härdar,
stolphäl etc. Allt ritas i skala på ett rutat
millimeterpapper. Stolphålen bildar re¬
gelbundna mönster, som avslöjar husens
storlek, uppbyggnad och inbördes läge
(Fig. 6). Jorden i anläggningarna sållas
och keramikskärvor, djurben, kolbitar
m.m. registreras och mäts in (Fig. 7).
Med hjälp av ett nivelleringsinstrument
karteras (avvägs) även anläggningarna
och fynden i höjdled.
Utgrävningen är bara en del i en lång
process som en arkeolog deltar i. Den är
emellertid viktig på grund av att utgräv¬
ningen leder til! att fornlämningen för¬
störs. Det som inte observeras kan inte
gottgöras i efterhand.

Stamledningen 1983

På grund av att hela Sydgasprojektets idé
ifrågasattes kunde inte de arkeologiska
undersökningarna påbörjas förrän en bit
in i juni månad. Under större delen av

NATURGEOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SYNLIGA FO RN LÄMN \ N G AR I VÄSTRA SKÅNE

StmdZda/f.

Jofidafitesi

rf/

A

ß

A

éA

'ö
A,

K
Q

k'/**
Q

AX';

A

-J*-.

P\£A

'A

AA

cA

A

AA
A<?

-A*
AA

J

0

20 KM

0

[x] GRUS oSAND

S
HUJ ST rV

20 KM

SKIFFER o URBEftGSMORAN

|

MORÄN LERA

1 URBERGSMORAN

A

MBGALITGRAV (DOS ELLER GÅNG GRI FT I

fxZ] VATTENOflAG

SJÖLERA

6*cn<jdürfet

JfømSlcteA

o

•Í-

*«•

»»

o

Q0

o

o
LOO

vV

o

•«

•

*3#

o

o
o

o

o
o
OO o

o

o

■AA

o
o

■

o

o
o

o

o

0°00

o
o

o

V%<

Q

.A

SR

c* *viL-*
'*

Oo

Q

*.

-::l \

o
o

*:

C*>
.o

* *

j

0
•

20 KM

GRAVHÖG

0

20 KM

° GRAV FALT

Fig. 5. Kartorna visar jordmanen och de synliga fornlammngarnas ut hredning i västra Skåne.

21

#1 £

*fL
ij-i-

*>*»«*

V-ÿäSB
***ÿ»* a

1
0

oQ

- •<?

■

«9

?ÿ

9

m

$

45 .

.vc
ö?

•o
&

„

\

om
>*,Ä1

<?

&w

»< M

í

V

0

ZL

''4ipWm-

<s>
«5

iä

,£/•

.ui

i£i_

Hg. 6. T.v, vid avschaktningcn framträder stolphålen till ett långhus frän bronsåldern- T.h. ett förslag hur
det kan ha sett ul. (Teckning: Sten Tcseh.)

sommaren pågick dessutom en animerad
diskussion om arbetets uppläggning och
dess kostnader.” Fältarbetena avslutades
i november. Enligt det uppgjorda pro¬
grammet utnyttjades 70 % av tiden till att
undersöka fyra större boplatser frän
skilda tidsperioder:

STÄVIE, stenålder

Grävningsplatsen var belägen strax söder
om Kävlingeån. Sedan 70-talets början
har exploateringsundersökningar utförts i
området i samband med grustäkter, vilka
bland annat berört en stcnåldcrsboplats,
ett järnåldersgravfält och en vikingatidatidigmedeltida by.12
Genom fynd av Store Valby-keramik
(MN V) intar Stävic en central plats i dis¬
kussionen om de mellanncoliliska kultur¬
relationerna i Skåne, dvs. förhållandet
mellan trattbägar-, gropkeramisk- och
stridsyxekultur. 13
22

FJELIE, bronsålder
Koncentrationerna av bronsåldershögar i
Skåne tyder på att de representerar av¬
gränsade territorier eller hövdingadömen. Bronsålderns bosättningsmönster
har också ansetts avspegla ett hierarkiskt

system.14
Fjelieboplatsen är belägen på en höjd¬
platå strax väster om Fjelie medeltida by.
Åt söder och norr förekommer låglänta
områden som förr utgjort våtmarker. Två
gravhögar från bronsåldern ligger nord¬
väst om boplatsen.
VÄSTRA KARABY, järnålder

Vissa forskare har hävdat att det funnits
en skillnad i bebyggelsemönstret mellan
västra och östra Danmark inklusive Skå¬
ne. 1 väster ett bebyggelsemönster domi¬
nerat av landsbyar med långhus och grop¬
hus med samhörighet längs Nordsjökus¬
ten. I öster däremot en bebyggelse enbart

£#
.-.V
~ mf
r. *
*

*4*
%r

W 0
•

r

'•

TÍ

•1

-

•'

CÍ

jflp
p

i*

ij

V

tin*

.

*

íí

I.

i>.

t

■

*
1$

*»*'
>A?

It

Alt

*’r
•V

'**ÿ

ta-,
1

Im

#

•*

S«

*

1

*ÿ

i

-ÿggjpÿ

> rj.

/<

'1

ti.

éi
:/'•

?FT H

(

V

ifp

p

>>vÿr

-

«r H

s

'

••*

5 <Sto"55,

fftsS»
Bí'tii.

■

*

w*
*

?ÿ

SS?

.

Fig. 7. Jorden i gropar. härdar och slolphäl sållas och fynden registreras. (Foto: Per Lindström.)

bestående av grophus precis som i det
nordslaviska området. Andra har emellertid menat att skillnaden är ett källkritiskt problem som hör samman med bortodlingen i fullåkersbygden.1ÿ
Den undersökta boplatsen ligger på en

svag förhöjning, en knapp kilometer väster om Västra Karaby medeltida by. Platsen omges av låglänta partier vilka antyder våtängar och sankmarker under för¬
historisk tid (Fig. 8, 9).
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gamla byplatsen till en svag höjdrygg som
sluttar mot ett sankare område i norr.

1
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På ytterligare 22 boplatslämningar
gjordes mindre undersökningar för att
bestämma deras struktur, utbredning och
ålder. 30 % av den totala utgrävningstiden användes till detta.

-

Grenledningarna 1984
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Fig. 8. På Västra Karafcy-boplatsen påträffades ett
vikingatida vagnshjul i en brunn. (Foto: Lasse
Wallin.)

ÖNNERUP, medeltid

Historiker, kulturgeografer och arkeolo¬
ger har under senare år arbetat intensivt
med problemen kring den reglerade byns
uppkomst vid övergången vikingatid - ti¬
dig medeltid. Huvudfrågan har varit be¬
byggelsekontinuitet eller bebyggelseför¬
ändringar i form av omflyttningar. 16 För¬
ändringar inom byarna under medelti¬
den, deras förhållande till andra byar och
framförallt till stadssamhällena är andra
viktiga frågor.
Önnerups by, som ligger ca 6 kilometer
väster om den tidigmedeltida staden
Lund, finns omnämnd i ett testamente
från 1200-talet. De äldsta kartorna från
1700-talet visar att bebyggelsen gruppe¬
rar sig i två rader på ömse sidor om en öp¬

pen plats. Topografiskt begränsas den
24

I april inledde Sydgas byggnationen av
stamledningen och grenledningarna. Ar¬
betena utfördes från norr till söder efter
ett noggrant upplagt tidsschema. De ar¬
keologiska utgrävningarna fick därför be¬
drivas under stor tidspress. Dessutom till¬
kom nya grenledningar efterhand, vilka
Sydgas ville få prov- och slutundersökta.
Det med länsstyrelsen utarbetade under¬
sökningsprogrammet fick omdisponeras
och kompletteras efterhand som nya gas¬
kunder tillkom. Därför pågick också ut¬
grävningarna längs grenledningarna un¬
der större delen av säsongen.
Liksom året innan bedrevs arbetena
med skilda ambitionsnivåer. 75 % av ti¬
den användes för att undersöka 7 boplats¬
lämningar på hela exploateringsytan (15
meters bredd). På 14 platser gjordes en¬
dast begränsade schaktningar i första
hand för att få jämförelsematerial.

Resultat och utvärdering av steg 3

Arkeologins målsättning är bland annat
att så mångsidigt som möjligt beskriva
och rekonstruera äldre samhällsformer.
För att uppnå detta krävs kunskaper och
källmaterial. Den arkeologiska utgräv¬
ningen är således en del i en pågående
forskningsprocess, som syftar till att ska¬
pa ny kunskap. Utgrävningar måste mot
den bakgrunden vara probleminriktade
och utgå från uppställda målsättningar.

r

%
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Flygarkcologi i Västra Kuriihy: De vikingatida grophusen (ea 3X2 m) syns både på den avschaktade
i den omgivande säden, som cropmarks. (Foto: Lasse Wallin.)

vtan och

Hur man lyckas beror pä den enskilde
forskarens kunskaper och förmåga att
tolka ett ofta fragmentariskt källmaterial.
I en fullåkersbygd, som den i västra
Skåne, måste den källkritiska aspekten
vara i centrum eftersom bevarandegra¬

den påverkar resultatet. Ett slående ex¬
empel är den ovan anförda diskussionen
om olika bebyggelsemönster i västra och
östra Danmark under yngre järnålder.
Sydgasgrävningarna visar att det inte
finns någon skillnad och att problemet
hör samman med bortodlingen dvs. om
stolphålen till långhusen är bortplöjda el¬
ler inte.
Slutundersökningarna för Sydgas I ge¬
nomfördes utifrån gemensamma målsätt¬
ningar och på ett likformigt sätt för att
underlätta jämförelser. Grävningarna vi¬
sade sig dock bli betydligt mer kompli-

cerade än vad man kunde förutse vid
provundersökningarna. Många platser
hade utnyttjats under flertalet förhistoris¬
ka perioder, vilket försvårade möjlighe¬
terna att urskilja samtida bebyggelseen¬
heter och aktivitetsområden. En liknande
effekt fick de begränsade schaktbredder¬
na (15 och 25 m), vilket emellertid hade
förutsetts.
Att det även kan förekomma lättolkade fornlämningar visar en undersökning
vid Skabersjö strax intill Segeå. Där på¬
träffades resterna av en vikingatida stormansgård bestående av grophus och s.k.
Trelleborgshus dvs. långhus med svängda
långsidor (Fig. 10). Stolphålen var bitvis
så hårt nerplöjda att en misslyckad avschaktning hade fått långhusen att för¬
svinna. Om gärden skall sättas i samband
med -/iMsa-namnct Skabersjö (Skaprusa

25

Var uppläggningen av slutundersök¬
ningarna den rätta? Det är svårt att bedö¬
ma eftersom övergripande kunskapsöver¬
sikter saknas. Det är bara att beklaga att
förhistoriska och medeltida lämningar på
landsbygden inte sammanställts och ut¬

Fig. 10. Rännorna och stolphålen är resterna av
vikingatida långhus (ca 30X8 m) s.k. Trelleborgshus, vilka påträffades vid Skabersjö. (Foto: Anders
Wihlborg.)

värderats som medeltidsstäderna genom
projektet Medeltidsstaden.
Av de sammanlagda resurserna för
Sydgas I användes ca 25 % till att under¬
söka resterna av den medeltida byn Önnerup. Det är den enda större utgräv¬
ningen av en by som utförts i närheten av
den relativt välundersökta staden Lund,
trots att cirka 95 % av befolkningen på
den tiden bodde på landsbygden.
Sammanfattning

1354) är emellertid en omöjlig fråga att
besvara.
Vid slutundersökningarna för Sydgas I
använde UV-Syd ca 20.000 arkeologtim¬
mar för att undersöka ca 11.000 anlägg¬
ningar av skilda slag. 46 boplatslämningar
berördes med varierande arbetsinsatser
och skiftande resultat (Fig. 11). Den sam¬
manlagda utgrävningsytan var ca 100.000
m2, vilket kan motsvara ytan på en bo¬
plats, t.ex. den som undersöktes i Västra
Karaby.
Trots den stora arbetsinsatsen berör så¬
ledes de s.k. slutundersökningarna en¬
dast en mycket begränsad del av boplat¬
sernas totala yta (fig. 12) uppskattnings¬
vis 5-10 % . Det är därför svårt att bedö¬
ma materialets representativitet för varje
enskild boplats.
Har vi mot den bakgrunden lyckats le¬
va upp till målsättningarna? Frågan är
omöjlig att besvara i dagens läge. Käll¬
material av den här typen är svåråtkom¬
ligt och kräver uppsorteringar, samman¬
ställningar, analyser och jämförelser in¬
nan något resultat kan föreligga.17
26

Byggandet av ledningsnätet för Sydgas I
är sannolikt det största enskilda projektet
i sin art hittills i Skåne. Ytmässigt berör
det ca 3-4 millioner m2. Arbetet genom¬
fördes efter en detaljerad tidsplan till vil¬
ken de arkeologiska undersökningarna
fick anpassas. För första gången i sam¬
band med en större exploatering gavs det

möjlighet att på ett systematiskt sätt ar¬
beta fram en inventeringsmetod för att
komma åt det dolda kulturlandskapet.
Resultaten kan ytterligare förbättras i
framtiden om fältinventeringarna utförs
under mer gynnsamma yttre förhållan¬
den.
Slutundersökningarna, vilka endast be¬
rörde en begränsad del av boplatsernas
totala yta, genomfördes med skilda ambi¬
tionsnivåer. Med noggrann planering och
organisering av arbetena kunde de beräk¬
nade kostnaderna sänkas betydligt.
Ett stort och viktigt material har grävts
fram. Det belyser bland annat omstruktu¬
reringar av agrarsamhället under järnål¬
der och medeltid. En utvärdering är
önskvärd, men kräver också stora och

SYDGAS I. Boplatser undersökta
1983-84 av öV-Syd och Malmö
Museum r preliminär datering.
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Fig. 1 1. Kartan visar hoplatslamningar undersökta 1983-84 av IJV-Syd och Malmö Museum.
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Fig. 12. Bilden visar den avschaktade, undersökta ytan och med punktmarkering boplatsens uppskattade ut¬
bredning. (Foto: Anders Wihlborg.)

sammanhängande arbetsinsatser av en
UV-personal vars arbetstid under större
delen av året styrs av uppdragsgivarnas
ryckiga planering.
Avslutningsvis kan konstateras att be¬
varandefrågan när det gäller det dolda
Noter
i

Se t.ex. Alc 1973/2-3, 1974/3.
: Se t.ex. Ale 1975/2, 1971/1, 1980/4.
3
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4
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och sönderplöjda kulturlandskapet inte
prioriteras lika högt som kulturlager i me¬
deltida städer.18 Beror även det på att
kunskapsöversikter för landsbygden sak¬
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1984/1.
14

Se t.ex. Struktur och förändring i bronsålderns
samhälle. Rapport från det tredje nordiska sympo¬
siet för bronsåldersforskning i Lund, 23-25 april
1982. University of Lund, Institute of Archaeology
(Luhm) report series nr 17.
15
Se diskussionen i Meta 1982/2 och 4.
16
Se t.ex. Medeltidens agrara bebyggelseutveck¬
ling. Bebyggelsehistorisk tidskrift 1981/2.
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En preliminär och populär redovisning av utgräv¬
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Byggforskningsrådet Rapport R 79, 1982 och R 79,
1984.

Åldrandets villkor i Fleninge 1876-1895
Av Elisabeth Andrcasson
Projektet Dc aldre i samhället

■

förr. nu och i framtiden. Historiska institutionen. Lunds universitet.

Hur kunde vardagens villkor se ut för gamla människor i det sena 1800-talets Sverige?
Hur tryggades de äldres vård och försörjning? En undersökning av förhållandena i en
nordvästskånsk socken bidrager till att kasta l jus över dessa frågor.

Äro nu människans dagar
oryggligt bestämda,
hennes månaders antal fastställt
av dig,

har du utstakat den gräns som hon
ej kan överskrida?
(Job 14:5)

Den fråga Job ställde Gud har människor
i alla tider begrundat och gerontologer
strävar fortfarande efter att klarlägga vil¬
ka faktorer det är som bestämmer männi¬
skans livslängd. Spelar det t.ex. någon
avgörande roll hur vi lever, rikt eller fat¬
tigt, aktivt eller passivt, i sorg eller gläd¬
je, i ensamhet eller gemenskap? Idag
fästs stor betydelse vid den roll den åld¬
rande individens sociala och psykiska för¬
hållanden har för hennes förmåga att
övervinna de kriser som är nästan ound¬
vikliga under hennes sista år. I det äldre
samhället uppmärksammades emellertid
dessutom den roll fysiska umbäranden
spelade för hennes hälsa och därmed
överlevnadsförmåga. Det är den aspek¬
ten av ålderdomen som här ska studeras.
I det förindustriella samhället fanns ett
nära samband mellan fysiska umbäran¬
den och den enskildes sociala och eko¬
nomiska situation i samhället. Något till¬
spetsat kan man hävda att varje dag i cn
människas liv utgör en utmaning. För sin
överlevnad måste människan förse sig
med mat och dryck, skydda sig mot väder

och vind, klara sin elementära hygien. 1
ett samhälle med en relativt högt utveck¬
lad hushållsteknologi är kraven på vår fy¬
siska förmåga i vardagslivet tämligen lagt
ställda. På 1800-lalet var emellertid hus¬
hållen fortfarande mycket tungarbeladc.
Det finns tyvärr inte mycket dokumenta¬
tion om hur det i praktiken var att sköta
ett vanligt hushåll vid den tiden. Redska¬
pen är mer kända än människans erfaren¬
heter av att använda dem.
De kvinnor som intervjuades för emi-

grationsutredningen vid 1900-talets bör¬
jan vittnade i många fall om hur det hår¬
da arbetet i hushåll lockat dem att emi¬
grera hellre än att slitas ut sä som annars
skedde med kvinnor i de lägre socialgrup¬
perna.
De resurser människor disponerar över
i sin vardag har varierat starkt. Samhället
är normalt så inrättat att vardagslivets
organisation är anpassad till de friska och
arbetsföras förmåga. I det äldre samhäl¬
let utgick man från att mer än en männi¬
skas krafter behövdes för att klara av ar¬
betet i ett hushåll. T de tryckta formulä¬
ren som prästerna fyllde i för Tabellver¬
ket rörande folkmängden i församlingar¬
na fanns ingen förtryckt ruta för ensam¬
boende - man utgick från att det minsta
tänkbara hushållet bestod av två perso¬
ner. Alla som hade råd anställde tjänste¬
folk i hemmet för att lindra arbetsbördan.
29
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Fig. 1. Fleninge omkring 1920. (Foto ur Fleninge Släkt- och Bygdeförenings arkiv.)

Även i familjer med en relativt svag
ekonomi anställdes pigor - åtminstone
tills familjens döttrar blev så stora att de
kunde hjälpa till.
För äldre människor uppstod en kris i
vardagen när krafterna började tryta.
Dels orkade de inte längre arbeta så att
de fick medel att anställa hjälp i hemmet
samtidigt som de inte heller längre orka¬
de utföra en rad av de tyngre sysslor som
vardagens liv krävde. Vattnet måste
också under resten av livet dagligen bäras
in från brunnen. Slaskspannen måste bä¬
ras ut. Ved måste huggas och bäras in till
spisen. Råvaror till mat måste skaffas och
fraktas hem. Kunde alla gamla männi¬
skor påräkna hjälp med allt detta? Fanns
det i det förindustriella agrara samhället
resurser så att gamla människors vård och
försörjning tryggades hos de yngre som
hade de nödvändiga krafterna? Eller läm¬
nades de svaga och orkeslösa att klara sig
bäst de själva kunde? Om så var fallet vil¬
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ka konsekvenser hade det för deras överlevnadsförmåga? Slets de ut i förtid? Vi
ska här se vilka konsekvenser vardagens
villkor har haft för de gamla i Fleninge
församling Luggude hd, Malmöhus län
under 1800-talets sista decennier.

Befolkning och social struktur i Fleninge
I Fleninge fanns under åren 1876-1895
cirka 1200 invånare. Av dessa var om¬
kring 10 procent över 59 år gamla. Ål¬
dersstrukturen och befolkningsutveck¬
lingen i Fleninge under 1800-talet fram¬
går av tabell 1 .
Under 1800-talet liksom idag, var Fle¬
ninge en utpräglad jordbruksbygd. En
del av jorden tillhörde godsägare i an¬
gränsande församlingar men den största
delen var bondeägd. Befolkningens yr¬
ken och försörjningsmöjligheter framgår
i viss mån av uppgifterna i tabellen över
yrkesstrukturen i Fleninge (tabell 2). Den
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Fig. 2. Fleninjies död- och begravningsbok ar utgångspunkten för studien. Ej sä få äldre avled genom olyckshändelser. Husmannen Karl Persson avled 1889
pä grund av »Drunkning i gödsdgrafven vid hemmet, dit han berusad i mörkret nedfallit enligt kronolänsmans polisrapport»> .

Tabell I. Åldersstruktur och befolkning i Fleninge 1825 1815.

År

0 14 år

15-51 år

60-

1825
1850

235 31 %
321 35 %
35S 29,4%

59 %
509 55 %
742 61,1 %
67« 60,9%

73 9.6 %
84 9.1 %
114 9.3%
148 13,2%

1875
1895

287 25%

45(1

redovisar visserligen förhållandena 1855
men dessa förändrades inte nämnvärt un¬
der de följande decennierna.
I tabellen har bönder, torpare och hus¬

män redovisats som en enhetlig grupp, I
själva verket fanns stora sociala och
ekonomiska skillnader i denna grupp. År
1855 bestod den av 129 bönder inklusive
hustrur, 71 jord- och stattorparc inklusive
hustrur, 29 arbetsföra inhyseshjon och 37
f.d. bönder och torpare med hustrur. De¬
ras barn är inte här redovisade. Bönderna
som hade egna gärdar och hushåll hade
cn betydligt högre social ställning än de
övriga. Torparen disponerade över ett li¬
tet hus och hade eget hushåll. Han hade
nyttjanderätt till en mindre brukningsenhet som han betalade för genom dagsver¬
ken til! markägaren. Husmannen eller gatehusmannen, som han ofta benämndes i

år

Summa

758
914
1214
1113

Skåne, hade också ett litet hus och där¬
med ett eget hushåll men saknade oftast
jord - utöver en mindre köksträdgård.
Husmannen saknade fast anställning och
var beroende av tillfälligt arbete hos bön¬
derna, såvida han inte var hantverkare ty
dessa levde också längs »gatan» bland de
övriga husmannen. Inhyseshjonen stod
lägst på den sociala skalan. De saknade
eget hushåll och fick leva mer eller mind¬
re på nåd hos andra.
Under åren 1876-1895 (t.o.m. maj) av¬
led 390 personer i Eleninge. 163 av dem
var mer än 59 år gamla när de avled. En
majoritet av dem var bönder, torparc och
husmän. Enligt uppgifter i Fleninge död¬
bok och husförhörslängder kan de 163
männen och kvinnorna delas in i ett antal
sociala och ekonomiska kategorier.
Dessa framgår ur tabell 3.

Tabell 2. Folkmängden i Fleninge 1855. Sammandrag.
Män
bärare vid folkskolor

1

Ryllare och soldater vid kavalleriet
Manskap
I lanivcrkarc

Kvarnägarc
torpare, husmän m.fl.
Fattighjon
Ankor och barn
Övriga ogifta kvinnor med barn
Utlänningar
Bönder,

Summa

32

12
10
24
3
392
II

Kvinnor!hustrur
I
7
6

19
1

120
15
38+213 barn
253+6 barn

I

570

568

Summa
2
19
16
43
4

512
26
251
264
1
1 138

Tabell 3. Den sociala tillhörigheten för Fleningebor i
åldern 60 år och mer tont avled under åren IH76-IXQ5.

Absoluta tal.

höll en inteckning i fastigheten i form av
vissa undantagsförmåner. Delar av detta
kontrakt återges nedan:

Bönder
Torpare
Husmän, inhyses m. fl.

Hantverkare
Övriga
Ej klassificerade

Summa

Män

Kvinnor

25
13
16
15
3
2

27
17
33
6
3
3

52

74

K9

163

Summa

3(1

49

21
6

5

Samtliga av de 163 personernas förhål¬
landen vid livets slut har undersökts och
för åtskilliga av dem har hela livsöden
kartlagts. Här skall emellertid endast ett
par av dem redovisas. Två livsöden har
valts ut för att visa exempel på hur en re¬
lativt välsituerad bondes ålderdom tedde
sig i jämförelse med en obesutten hus¬
mans.

1. Till hostad undantaga vi 16 alnar av södra
längans östra ända med därutför så väl vid
södra sidan som östra gaveln nu befintlig
hagtomt och plantering, vilka byggnader
skola av köparen underhållas utvändigt un¬
der vår livstid . . . Tillgång för behovet till
brygghuset och vattenbrunn . . .
2. Årligen skall hemmansägaren till oss av¬
lämna 1 tunna vete, 4 tunnor råg, 1 tunna
malt, 1 tunna blandsäd, samt 1 tunna potäter, därav hälften av varje sort spannemål
den 1 oktober och hälften den 1 april, samt

3.
4.

5.

En bondes ålderdom
Den 18 mars 1891 avled f.d. hemmans¬
ägaren Rasmus Jönsson på Fleninge nr
18, ett hemman satt till 1/8 mantal. Ras¬
mus Jönsson blev 80 år gammal och döds¬
orsaken var lunginflammation. Vid sin
död bodde han tillsammans med hustrun
Gunnil Johansdotter på den gård där hon
var född och som paret brukat sedan
1848. År 1879, när han var närmare 70 år
gammal, hade gården sålts till sonen Nils.
Denna transaktion innebar emellertid in¬
te att Rasmus Jönsson och hans hustru
avhände sig all framtida rätt till del i går¬
dens avkastning. I samband med försälj¬
ningen hade de låtit upprätta ett undantagskontrakt som vann laga kraft vid Fuggude häradsrätt den 19 januari 1880.
Kontraktet innebar att säljarna, det vill
säga Rasmus Jönsson och hans hustru, er-

6.

7.

potäterne vid mikaelitiden. Därjämte skall
hemmansägaren åt oss på ä egendomen
därtill tjänlig jord årligen utsätta 6 kappor
potäter.
Vad eldebrand som vi under tiden behöva
skall hemmansägaren hälla tillgänglig vare
sig ved-, kol och bakeris.
Varje vecka skall till oss avlämnas 1 skål¬
pund (ca 425 gr) smör och varje dag under
halva tiden av året 1 kanna söt mjölk samt
under andra hälften dagligen 1/2 kanna.
Hemmansägaren skall åt oss ärligen såväl
vinter som sommar föda ett får jämte dess
lamm intill mikaelistiden och skall han
även vid sistnämnde tid till oss avlämna I
lispund (ca 8,5 kg) skäktad lin.
Årligen i medio december skall hemmans¬
ägaren till oss avlämna ett fettat svin som
innehåller minst 1Ü skålpund ister.
Vad skjuts som vi behöva skola vi av hem¬
mansägaren erhålla, allt utan betalning.

Soncn Nils gifte sig kort efter kontrak¬
tets undertecknande och på gården föd¬
des 6 barn inedan de båda gamla fortfa¬
rande levde. Förutom de tre generatio¬
nerna fanns där även en dräng och en
piga.
Rasmus Jönssons sista tid i livet till¬
bringades således i kretsen av nära anhö¬
riga och pä villkor som han själv åtmins¬
tone delvis kunde diktera. De skriftliga
källorna lämnar oss emellertid en i många
avseenden ofullständig kunskap om de
förhållanden som rådde på Fleninge nr
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Fig. 3. Bonden Rasmus Jönsson på Hcninge nr 18 tillbringade sina sista år omgiven av
barnbarn samt pigor enligt Flcningc husförhörslängd 1880-1890.
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Fig. 4. Änkan Bengta Åkesdotter på Fleninge nr 29 avled utfattig och bräcklig. Enligt Fleninge forsamlings
hiisiörhörslängd 1873-1879 s. 241 hade hon höga betyg i kristendomskunskap.

18. Vi vet intet om innehållet i de mänsk¬
liga relationerna, om hur de gamla blev
behandlade. Etnologen Gunilla Kjellman
har i sina studier rörande olika kulturella
miljöer påvisat såväl positiva som negati¬
va erfarenheter av undantagssystemet.
Historikern David Gaunt har i sin forsk¬
ning uppmärksammat de konflikter syste¬
met tenderade ge upphov till. En sak kan
emellertid slås fast när det gäller Rasmus
Jönsson i Fleninge, nämligen att åtmins¬
tone på det teoretiska planet fanns där
förutsättningar för en socialt och eko¬
nomisk tryggad ålderdom framlevd i en
gemenskap som lättade den arbetsbörda
som eljest skulle vila på honom och hans
hustru.

En husmans änkas ålderdom
Vi ska jämföra Rasmus Jönssons ålder¬
dom med en mindre gynnad kvinnas öde,

nämligen husmansänkan Bengta Åkes¬
dotter. Hon avled den 23 mars 1878 i ett
hus på Fleninge nr 29. Hon var då 70 år
gammal och dödsorsaken uppgavs vara
ålderdomssvaghet .

Bengta Åkesdotter var född i Kattarp
den 1 december 1807. Hon hade gift sig
med husmannen Johannes Svensson i
Fleninge och sju barn hade fötts i deras
äktenskap. Till huset hörde 1 1/4 tunn¬
land jord som var uppodlat i sin helhet.
Försörjningen var och förblev knapp.
Barnen flyttade hemifrån så snart de ha¬
de konfirmerats. En av döttrarna flyttade
till Helsingborg där hon gifte sig. Ett par
av sönerna flyttade till grannförsamling¬
arna Allerum respektive Väsby. Dock
blev ett barn kvar i hemmet, nämligen so¬
nen Anders som var registrerad som
»bräcklig» redan som ung. Bengtas make
var »bräcklig» de sista åren av sitt liv och
avled den 3 december 1869, 67 år gam¬
mal. Änkan bodde kvar i huset med den
sjuka sonen till sin egen död nio år sena¬
re. I husförhörslängderna i Fleninge un¬
der dessa år var även hon, liksom sonen,
registrerad som bräcklig och utfattig.
Ingen annan person var kyrkobokförd på detta hushåll som enbart bestod
av sjuka och bräckliga personer under en
lång följd av är. Vi vet tyvärr inget om
hur de dagliga sysslorna sköttes hos dem,
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vad de själva orkade åstadkomma, vad de
måste ge avkall på och vad de måste be¬
gära bistånd för att få gjort. Vi kan kon¬
statera att det inom deras eget hushåll in¬
te fanns någon fullgod arbetskraft i en tid
när detta var nödvändigt för att göra livet

drägligt.

Hur representativa var dessa personers
ålderdom för andra med en liknande so¬
cial och ekonomisk bakgrund?
Om vi först ser till hemmansägaregrup¬
pen finner vi att endast 20 procent hade
tecknat undantagskontrakt som juridiskt
tryggade deras ålderdom. Av husförhörslängdcrna och fasti ghetsböckerna för
Luggudc häradsrätt framgår det emeller¬
tid att de flesta hemmansägare i prakti¬
ken gjorde ungefär så som Rasmus Jöns¬
son. Dc överlät sina gårdar genom för¬
säljning på söner eller mågar med hustrur
när de uppnått en ålder på mellan 60 och
70 år. Rasmus Jönsson var faktiskt äldre
än genomsnittet när han drog sig tillbaka.
Troligtvis kom de flesta av dessa bönder
informellt överens om de villkor de olika
generationerna på gården skulle leva på.
Av bouppteckningarna framgår att dc
äldre inte sällan hade ekonomiska ford¬
ringar på den yngre generationen. Detta
medförde att de befann sig i ett relativt
gott förhandlingsläge när de behövde ut¬
verka resurser för att tillgodose sina be¬
hov.
Rasmus Jönsson levde inte ensam på
sin ålderdom och detta var mycket typiskt
för bönderna. Inte en enda man eller
kvinna i den gruppen levde helt ensam på
ålderdomen. De levde alla tillsammans
med nära anhöriga ända till sin död. Det
förefaller som om dc som var gifta efter¬
strävade att leva i ett eget hushåll, fast
nära de vuxna barnen. Som änkor och
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änklingar fortsatte åtskilliga av dem att
bedriva eget hushåll vari ogifta barn in¬
gick, söner såväl som döttrar. De övriga
bosatte sig hos gifta barn där en son eller
mäg ansvarade för hushållet. På ett un¬
dantag när var inte en enda person i den¬
na grupp hänvisad till utomstående för
sin vård och försörjning på ålderdomen.
Undantaget var en 90-årig kvinna, men
hon hade en egen piga till sitt förfogande.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
de gamla i hemmansägaregruppen livet ut
vid behov kunde uppbåda sådant bistånd
som behövdes för att möta vardagslivets
utmaningar.
Över hälften av alla de gamla som av¬
led i Flcninge tillhörde emellertid en be¬
tydligt mindre gynnad grupp, nämligen
Bengta Åkesdotters. Hennes öde var i
flera avseenden representativt för de
mindre privilegierades ålderdom under
denna tid. Det fanns värre öden än hen¬
nes och även en del som var bättre. 50
procent av alla torparc, husmän och »in¬
hyses» var registrerade som fattiga eller
utfattiga när de blev gamla. Fler kan ha
levt i armod men utan att formellt ha bli¬
vit registrerade så som fattiga. Liksom
Bengta saknade således många av dem
ekonomiska resurser för att trygga sig ål¬
derdom.

Bengta bodde inte ensam och det gjor¬
de inte heller 50 procent av de övriga i
torpare/husmanskl assen. De bodde med
maka/make sä länge de var gifta och som
änklingar bodde hälften av dem tillsam¬
mans med barn eller barnbarn. Precis
som i Bengtas fall rörde det sig emellertid
om barn som ofta led av något handikapp
eller sjukdom. Flera barn och barnbarn
var registrerade såsom »fåniga». Det var
personer som inte kunde klara sig på
egen hand. Dessa anhöriga var även dc
registrerade som fattiga.

I ett avseende skilde sig de obesuttnas
ålderdom skarpt från böndernas. Det
gällde den stora andelen ensamboende.
En tredjedel av änkorna bodde helt en¬
samma. 25 procent var inhysta hos utom¬
stående. Änklingarna hade det om möj¬
ligt ännu svårare. Över 40 procent av torparänklingarna bodde helt ensamma.
Knappt cn tredjedel levde tillsammans
med vuxna barn. De övriga var hänvisade
till utomståendes vård eller till fattighu¬
set. Barnen levde inte under sådana för¬
hållanden att de kunde ta hand om sina
föräldrar. De ogifta måste försörja sig
som drängar eller pigor i andras hushåll.
De gifta befann sig i så knappa omstän¬
digheter att inte de heller kunde rycka in.
Det är uppenbart att dessa obesuttna
personer under sin ålderdom inte förfo¬
gade över samma möjligheter till hjälp i
det egna hushållet som bönderna. Enligt
den gällande lagstiftningen hade varje
vuxen människa ansvar för sin egen för¬
sörjning, oavsett hur hög ålder han eller
hon hade. Gifta kvinnor var ej myndiga
vilket innebar att ansvaret för deras för¬
sörjning vilade på deras män. Vuxna barn
hade ett ansvar för sina föräldrar. Föräld¬
rar och barn skulle »i mån av behov, å
ena, och förmåga å andra sidan, varandra
försörja». Tjänstefolk som troget och väl
tjänat samma husbonde från sitt 30:de år
hade också rätt att begära vård och för¬
sörjning av arbetsgivaren (om denne ha¬
de förmåga) på sin ålderdom. Först när
alla dessa möjligheter var uttömda trädde
samhället in och lämnade »nödtorftig fat¬
tigvård». Denna fattigvård bestod ofta av
en viss mängd bränsle och/eller en viss
mängd råvaror till mat. Den var ej inrik¬
tad på att lindra arbetsbördan inom hus¬
hållet. Endast de hett hjälplösa fattiga
fick hjälp av sådant slag då någon person
mot betalning ansvarade för deras sköt¬

sel. Resten, de som bedömdes kunna
överleva på egen hand, fick klara sig själv
så gott det gick. I praktiken torde detta
ha inneburit att de blev starkt beroende
av omgivningens välvilja. De personer
som de lättast kunde be om hjälp var vän¬
ner och grannar som även de var fattiga
och utarbetade. Den lämnade hjälpen in¬
nebar cn verklig uppoffring. Det är sä¬
kert ur situationer av detta slag den långa
traditionen av ödmjuk tacksamhet bland
gamla har uppstått.

Konsekvenser för äldres överlevnad
Hade denna ojämna fördeinmg av resur¬
ser att möta livets krav någon mätbar ef¬
fekt på Flen ingebornas förmåga att upp¬
nå en hög ålder? Bröts de fattiga ned i
förtid av sina umbäranden? Levde de so¬
cialt och ekonomiskt gynnade längre? El¬
ler var det så, som Job framkastade, att
livet i sig inte påverkar summan av män¬
niskans dagar? Egentligen bör man inte
försöka besvara en sådan fråga utifrån ett
så begränsat underlag som de 163 män¬
nen och kvinnorna från Fleninge utgör.
De var så få att enstaka individers ex¬
tremt korta eller långa liv inverkar på ge¬
nomsnittsåldern för de grupper de här in¬
delats i. Det finns således en ofrånkpmlig
osäkerhet i de resultat som här läggs
fram. Vi kan inte vara säkra på att vi fått
med alla de faktorer som påverkar resul¬
taten. Vi hade dessutom behövt mer kun¬
skap om alla dem som avled innan dc nått
60 års ålder. Dessutom finns risk att en
del kan ha blivit felaktigt klassificerade
socialt och ekonomiskt. En del bönder
levde i så små omständigheter att deras
tillvaro snarare kan ha liknat torparnas.
Genomsnittsåldern för de Fleningebor
som överlevt sitt 59:de år var 74,2 år. De
män som ingick i studien blev något äldre
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än kvinnorna, nämligen 74,7 jämfört med
73,6 år. Vi kan jämföra åldrarna för män
och kvinnor ibland bönder respektive de
obesuttna (torpare, husmän, inhysesfolk

och fattighjon). (Se tabell 4.)
Tabell 4. Genomsnittsåldern vid dö¬
den för dem som överlevt sitt 5 9:e år
i Fleninge 1876-1895.

Bönder
Obesuttna
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Män

Kvinnor

75,9 år
76,6 år

74,3 år
72,7 år

Fig. 5. Paret på bilden får
representera de långlivade
bland Fleningeborna. Man¬
nen är drängen Sone Sonesson, född den 7 maj 1830,
död 1923. Han erhöll Patrio¬
tiska Sällskapets medalj för
långvarig tjänst som hållkarl
hos gästgivare N. P. Nilsson
vid Fleninge gästgivaregård.
Hustrun Johanna Andersdotter var född den 14 januari
1839 och avled 1925. (Foto ur
Fleninge Släkt- och Bygde¬
förenings arkiv.)

Skillnaderna i livslängd förefaller små
och bekräftar ingalunda hypotesen att de
fattiga skulle dö i förtid. De obesuttna
männen blev istället äldre än bönderna.
För kvinnornas del passade hypotesen
något bättre eftersom böndernas kvinnor
blev äldre än de obesuttna.
Om vi emellertid för analysen ett steg
längre förändras bilden. Åldringsforskare
fäster idag stor vikt vid civilståndets bety¬
delse för gamla människors välbefinnan¬
de. Som vi sett i studien inverkade också
civilståndet starkt på de fattigas möjlighe-

Tabell 5. De äldre manliga Fleningebornas genomsnittslivslängd, enligt socialgrupp och civilstånd.

är
Bönder
Obesuttna

Ogifta
Antal

75,7

0
(7)

Gifta
Antal

År

Änklingar
A mal

År

72.8 (15)

79.1

7(1.9

74,8

(10)

(10)
(12)

Tabell 6. De äldre kvinnliga fleningebornas genoinsnittslivslängd, enligt socialgrupp och civilstånd Iför dem som över¬
levt sitt 59:de år).

Bönder
Obesuttna

år

Ogifta
Anta!

63

(2)

72.0 (15)

ter till gemenskap inom hushållet. Än¬
korna och änklingarna tvingades leva en¬
samma och utan bistånd i hög omfatt¬
ning.
Av tabell 5 och 6 framgår att de manli¬
ga bönderna hade den bästa överlcvnadsförmågan - om man jämför med andra i
motsvarande civilstånd. Särskilt markant
är skillnaden mellan änklingarna. De be¬
suttna änklingarna blev nästan 5 år äldre
än de obesuttna. Även de gifta bönderna
klarade sig bättre än de obesuttna - de
blev 2 år äldre.
Det samma gäller kvinnorna. Bönder¬
nas änkor blev i genomsnitt 80 år gamla
och därmed mer än 5 år äldre än de obe¬
suttna änkorna. De gifta kvinnorna var
ungefär lika gamla oavsett vilken grupp
de tillhörde. Orsaken har här ej närmare
kunnat studeras. De två ogifta kvinnorna
i bondegruppen var åbodöttrar som länge
varit sjukliga.

Sammanfattning
Även de fattigaste

t

Fleninge kunde bli

mycket gamla trots att de levde under

År

Gifta
Antal

Änkor

År

Antal

68.4 (9)

80,2

(16)

68,2

75.0 (24)

(9)

svåra förhållanden både socialt och mate¬
riellt. Fysiska umbäranden saknades för¬
visso inte. Det fanns utfattiga ensamma
drängar i Fleninge som blev närmare 90
år gamla. Det förefaller emellertid som
om bondeståndets änkor och änklingar
gynnades på ett sätt som motsäger Jobs
fatalistiska syn pä livets längd. Samhällets
sätt att fördela sina resurser tycks åtmins¬
tone ha påverkat Fleningebornas livs¬
längd.
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