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Tusen år i Skolan
Om en arkeologisk undersökning i det medeltida Vellinge
Av Martin Hansson
Riksantikvarieämbetet UV-Syd

De medeltida byarnas uppkomst och utveckling är ett centralt och komplicerat problem¬
område. Det är därför av stort intresse att en av de mest betydande gamla byarna på
Söderslätt, nämligen Vellinge, nu blivit föremål för en arkeologisk undersökning. Under¬
sökningen berör en av tomterna i den gamla bykärnan. Vi fät följa bosättningens och
bebyggelsens utveckling på denna plats ända från yngre stenålder, fram över vikingatid
och medeltid, då byn började växa fram, och in i 1800-talet, då gården flyttades från den
plats där den legal i nästan 1000 år. Artikeln inleds med en sammanfattning av vad vi i dag
vet om de medeltida byarnas utveckling och bebyggelse.

Inledning
Medeltida bytomter ar en fornlämningstyp som börjat uppmärksammas allt mer
av den arkeologiska forskningen under
det senaste decenniet. En orsak är bl. a.
det förändrade fornlämningsbegreppet,
vilket, när del gäller medeltida byar,
i Malmöhus län utvidgats till att även
omfatta fortfarande bebyggda bytomter,
Tidigare betraktades enbart helt över¬
givna bytomter som fornlämningar.
Genom denna förändring har ett stort
antal arkeologiska undersökningar genom¬
förts i Skåne, varvid betydande ny kun¬
skap om de medeltida byarna erhållits.1
När Riksbyggen planerade att bygga bo¬
städer i Kv Skolan i Vellinge, blev det
aktuellt med arkeologiska undersökningar,
eftersom det planerade bostadsområdet
var beläget inom Vellinges medeltida by¬
tomt. En förundersökning genomfördes i
april 1992 av Riksantikvarieämbetet UVSyd. Denna visade att det fanns en hel del
lämningar efter den medeltida byn på plat¬
sen, varför en slutundersökning följde i
maj och juni samma år. Undersökningarna

bekostades av Riksbyggen. Undersök¬
ningen rapporterades under 1993.2 En
mer tekniskt detaljerad redogörelse av
undersökningen finns i denna rapport.
Innan vi ger oss in på själva undersök¬
ningen och dess resultat, kan det vara på
sin plats med en kortare introduktion till
medeltida byar, gårdar och hus.

Medeltida byar
Kunskapen om det medeltida landskapet,
hur det sett ut och hur det fungerat, är
fortfarande rätt begränsad. De få skrift¬
liga källor som finns om medeltida för¬
hållanden berör ytterst sällan den vanlige
bonden och hans värld. Under de senaste
åren har dock en mängd arkeologiska
undersökningar i de medeltida bykärnorna
ökat kunskapen om hur och när de medel¬
tida byarna uppstått. Det som skiljer de
medeltida byarna från järnålderns byar,
är att byarna nu blir stationära. Under
järnåldern existerade ett rörligt bebyg¬
gelsemönster, där gårdar och byar flyttade
runt. Det mesta tyder på att varje bosätt¬
ning hade sitt givna område att flytta runt
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inom. Ofta flyttade man bara ett par
hundra meter och tog en tidigare åker i
anspråk för boplatsen. Åkern behövde
vila efter att ha brukats en längre tid.
Samtidigt kunde man utnyttja den gamla
byplatscn till åker. Denna var nu full av
näring från allt avfall och gödse! som
samlats kring gårdarna i byn. Genom ett
sådant rörligt bebyggelsemönster kunde
man återkomma till ett bra boplatsläge
ett flertal gånger. Detta mönster blev
dock med tiden alltmer stabilt, och från
att ha flyttat med ett par generationers
mellanrum, flyttade byarna under slutet
av järnåldern med betydligt längre inter¬
valler. Samtidigt sker cn »bybildning»
genom att gårdar flyttar samman eller
delas. Genom befolkningsökningen under
yngre järnålder blir byarna också allt
större. Allt eftersom befolkningen ökar
blir tillgängligheten till ledig mark allt
mindre. Mycket talar för att en ökad an¬
vändning av gödsel och introduktionen av
två- och tresädesbruk sker under sen vendeltid-tidig vikingatid, i alla fall när det
gäller slättbygderna.3 I skogsbygder och
på sämre jordar fortsätter man dock att
bo i ensamgårdar långt fram i tiden, men
för ett område som Söderslätt kan man
nog räkna med att en viss bybildning har
skett redan under järnåldern.
Arkeologiska undersökningar i de histo¬
riskt kända byarna visar att dessa i många
fall har sitt ursprung i 1000-1100-talen.
Med en början i sent 900-tal och fram i
1100-tal flyttar vikingatidens byar en sista
gång. Bebyggelsen fixeras i stor utsträck¬
ning till de lägen som man kan studera på
det äldsta kartmaterialet från 1600-1700talen. De faktorer som tvingat fram
denna utveckling är flera och de har
säkert samverkat. Kristnandet och stats¬
bildningen är två viktiga faktorer i den
förändringsprocess som samhället genom-
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gär. Fór centralmakten var en stabil bebyggelse nästan en förutsättning för ett
fungerande skattesystem. När man började uttaxera skatt efter jordinnehav som
avlösning för tidigare tjänsteskatter, krävdes det att befolkningen höll sig på en
plats för att systemet skulle fungera.
Detsamma gällde för kyrkans intressen.
Genom sockenbildningen byggde kyrkan
upp en egen organisation för sin skatt,
tiondet. Även här underlättade det att
befolkningen inte var rörlig. Också byg¬
gandet av kyrkor »låste fast» människorna
vid en plats på ett helt annat sätt än tidi¬
gare. Nu skulle kyrkan med begravnings¬
platsen ligga »mitt i byn». Tidigare be¬
gravde man sina döda utanför byn. Denna
nya sed bidrog till att det uppstod ett
socialt motstånd mot att flytta från de
döda. Även stormannakl assen gynnades
av en mer stationär bebyggelse, eftersom
deras stora ofta utspridda jordinnehav
kunde brukas på ett mer effektivt sätt.
De jordbrukstekniska innovationerna som
hjulplogen, harven, växelbruket, göds¬
ling m.m., bidrog också till ett stabilt
bebyggelsemönster genom att möjliggöra
att man kunde bruka samma jordar år
från år.
Det verkliga brottet i utvecklingen
jämfört med järnålderns byar, bör man
kanske ändå vänta med att sätta till den
punkt då byarna skulle flyttat nästa gång,
men inte gör det. Den omlokalisering av
bebyggelsen som sker runt 1000-talet är
egentligen bara ännu en av de många
flyttningar som skett tidigare. Efter 200300 år borde det ha varit dags för nästa
flyttning. Nu hade dock det medeltida
samhället med alla sina institutioner ut¬
vecklats så att radikala omflyttningar av
bebyggelsen inte var möjliga. Stat, kyrka
och frälse hade ett fast grepp om sam¬
hället. De omlokaliseringar av bebyggel-
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Fig. 1 . Ekonomiska karlan över Vellinge. Stjärnan markerar undersökningens läge. Skala I : lOO(K).

sen som trots allt sker under hög- och
senmedeltid orsakades oftast av någon
stor jordägare. Dessa, ett kloster eller en
adelsman, lade ner byar för att bruka

jorden under sin huvudgård, eller, vilket
kanske var vanligare under hög- och sen¬
medeltid, delade upp brytegårdar på flera
mindre, likstora bondgårdar. Sådana här
medeltida omläggningar av jordbruks¬
driften, har tidigare påvisats på Söder¬
slätt, bl.a. i anslutning till Markie gård.4
En by kan definieras som en samman¬

slutning av gårdar som delvis samfällt
brukar jorden. De enskilda gårdarnas
ägor är inte avskilda från varandra utan
ligger i gemensamt inhägnade vångar.
Byn omges av ett gemensamt hägn. Dess¬
utom måste det även förekomma sambruk
och samarbete när det gäller vissa arbets¬
uppgifter. Ett kriterium som använts på
historiskt källmaterial för beteckningen
by, är att den ska omfatta minst tre gårdar
som upptas under gemensamt namn.5
Byns gemensamma angelägenheter av3
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Fig. 2. Utdrag ur Skånska rekognosceringskartan 1812-20 över Vellinge. Skala 1 : 40 000.

gjordes av byalaget, dvs. alla fullgoda
bönder i byn. Byalaget sammanträdde på
byastämman. Här bestämdes alla gemen¬
samma väsentligheter som när, och i
vilken ordning, vångarna skulle besås,
när det var dags att skörda m.m.
Byns ägor var indelade i in- och utmark.
Inmarken bestod av åker- och äng och
var som namnet anger inhägnad. Ut¬
marken utgjordes av byns övriga ägor.
Den utnyttjades främst för bete, att ta
ved och timmer från och för annat extensivt bruk. Även vissa mindre lyckodlingar
kunde förekomma på utmarken. På slätt¬
bygderna var utmarken i stort sett helt
uppodlad på 1600-1700-talet, vilket gjorde
att bönderna här hade svårt att få betet
att räcka till för djuren.
Tresäde var utmärkande för Skånes
bäst uppodlade bygder, särskilt för syd¬
västmoränens område, dit Söderslätt hör.
Här var hela byns liv inrutat efter den tre¬
åriga cirkulationen, »vångavänningen».

4

Normalt sett var växtföljden korn, råg
och träda på en vång. Att man odlade
vårkorn efter trädesåret berodde på att
man då kunde låta djuren beta trädesvången till långt in på hösten. Tvåsäde
förekom på mer sandiga jordar, som inte
klarade av att odlas två år av tre, utan
behövde mer tid att vila. Ett område med
tvåsäde är Vombsandslätten öster och
sydost om Veberöd. Ensäde var främst
förekommande i skogsbygder, där man
kunde ha djuren på bete i utmarken. Ofta
var antalet djur här stort i förhållande till
odlingsmarken. Detta möjliggjorde en
ökad gödsling, vilket i sin tur minskade
behovet av träda.6 Ett område där ensädet dominerade var i trakterna runt

Helsingborg.
De dominerande sädesslagen under
medeltiden var framför allt korn och råg.
Av dessa båda sädesslag dominerade
kornet kraftigt. Enligt 1663 års jordebok,
odlades minst dubbelt så mycket korn

som råg på Söderslätt. Även enligt 1690
års tiondesättning dominerade korn över
råg. Havre odlades i mindre grad och
utgjorde vanligen den »tredje» grödan.
Oftast odlades havre på de marker som
låg längst från byn, eftersom havre när
det gällde jordbearbetning och gödsling,
var det minst krävande sädesslaget.7 Även
under järnåldern var komet det domine¬
rande sädesslaget, medan rågens bety¬
delse växte under medeltidens lopp p.g.a.
införandet av växelbruk, där odlingen av
höstråg var en viktig nyhet. Odlingsrytmen var vanligen den att en vång be¬
såddes med vårsäd, i form av korn, och
en vång besåddes med höstsäd, i form av
råg, medan den tredje vången låg i träda.

Medeltida hus och gårdar
Precis som bebyggelsemönstren föränd¬
rades under järnåldern och medeltid, så
ändrades också den enskilda gårdens ut¬
seende. Främst gäller det byggnadernas
storlek och antal. Under järnåldern är
långhuset den dominerande hustypen.
Långhuset var ett stolpbyggt hus där bo¬
staden låg i den ena delen av huset, oftast
den västra, och stallet i den andra. Stor¬
leken på husen varierade, men man kan
se en utveckling mot att husen blir allt
längre ju längre fram i järnåldern man
kommer. Från att ha varit 10-20 m långa
växer husen till att bli uppåt 50-60 m.
Samtidigt sker också en indelning av
husen i flera mindre rum. Bredden på
husen är rätt konstant, mellan 5 och 7 m.
I övergången till vikingatiden sker en för¬
ändring i och med att gården splittras upp
på många fler, mindre byggnader än tidi¬
gare. Denna utveckling har främst kunnat
dokumenterats på Jylland, där man kunnat
följa utvecklingen i järnåldersbyn Vorbasse från äldre järnålder fram i tidig
medeltid. Bostad och stall skils nu åt och

mindre förrådshus blir också vanliga. En
hustyp som ökar i användning är grophusen, mindre byggnader där golvytan
är försänkt. Grophusens storlek brukar
variera mellan 2 och 5 m. Ofta verkar
grophusen ha fungerat som verkstadsoch förrådshus. Man har funnit vävtyngder och sländtrissor som tyder på textil¬
hantverk, men även slagg, vilket gör att
de i vissa fall kan ha fungerat som smed¬
jor. Större grophus med ugnar kan ha
fungerat som bostäder. De många husen,
som fortfarande var stolpbyggda, är nu
friliggande från varandra.
Under medeltiden förändrades bygg¬
nadstekniken genom att man nu började
bygga husen på stensyll i stället för att
gräva ner stolparna i jorden. Härmed
ökade husens livslängd betydligt. Föränd¬
ringen kan ses mot bakgrund av att det
med tiden blev brist på bra timmer. Under
lång tid levde dock hus med jordgrävda
stolpar och hus på stensyll sida vid sida.
Ofta kunde olika delar av husen vara
byggda på olika sätt. En annan nyhet var
att man nu började lägga in lergolv i
bostadshusen. Tidigare utgjordes golven
främst av stampade jordgolv. De medel¬
tida gårdarna verkar ha bestått av två
eller flera längor som antingen låg paral¬
lellt eller vinkelrätt mot varandra. Bostad
och stall låg i var sin länga. De samman¬
byggda tre- och fyrlängade gårdarna som
är karaktäristiska för dagens skånska
landsbygd är först kända från 1500-1600-

talet.8
Förutsättningar för undersökningen
Vellinge är beläget på Söderslätt i syd¬
västra Skåne, ca 3 km från kusten. I dag
är Vellinge en centralort, där bebyggelsen
är moderniserad, och det är inte mycket
som påminner om att Vellinge en gång
har varit en medeltida bondby. Land-
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Fig. 3. Utsnitt ur 1777 års storskifteskarta över Vellinge. Pilen visar den undersökta ytans läge vid gård nr 10.
Renritning Monica Centerwall.

skapet är öppet, svagt böljande och höjer
sig långsamt från kusten och inåt land.
Den böljande topografin har i äldre tider
gett bra odlingsmöjligheter på de väldränerade höjdpartierna, vilka åtskilts av
mellanliggande våtmarker som fungerat
som betesmarker. Jordarten utgörs av den
s.k. sydvästmoränen, en kalkrik morän¬
lera, som är väl lämpad för spannmåls¬
odling. De gynnsamma förutsättningarna
för jordbruk visas av de stora slättbyar
som framträder runt år 1600, med i genom¬
snitt 14-15 gårdar per by. Redan under
medeltiden bör byarna ha legat omgivna
av stora odlingsmarker, vilka varit orga¬
niserade i ett trevångssystem, där omfat¬
tande ägoblandning och tegindelning av
åkern existerade.9
De gynnsamma förutsättningarna för
jordbruk avspeglas också i förekomsten
av fornlämningar. Sydvästra Skåne ut¬
gjorde en centralbygd redan under för¬

6

historisk tid. I registret till fornminnes¬
inventeringen framträder framför allt
sten- och bronsålderns bebyggelse genom
boplatser, gravfynd och lösfynd. Järnåldersbebyggelse förekommer också, men
är svårare att spåra. Äldre järnåldern
representeras främst av gravfynd, men
även av en del boplatser. Detsamma gäller
för yngre järnålder. Gravar från romersk
järnålder har påträffats på fomlämning
nr 4 i norra delen av Vellinge tätort.10
Under äldre järnålder verkar centralbyg¬
derna i området ha legat längs kusten,
medan dessa under yngre järnåldern för¬
skjuts inåt landet. Detta avspeglas bl.a. i
skattfyndens fördelning.11
Under sent 1100-tal och tidigt 1200-tal
byggdes stenkyrkan i Vellinge och från
1300-1400-talen finns det indikationer på
att det funnits en medeltida huvudgård i
byn. På 1570-talet bestod byn av 36 går¬
dar, vilket gjorde den till den största byn i

Skytts härad. Av bönderna var 24 kronooch 12 kyrkobönder. 12
I övergången till medeltid fixeras be¬
byggelsens läge som tidigare nämnts till
de historiskt kända bytomterna. Detta
verkar även vara fallet med Vellinge,
vilket visas av en mindre provundersök¬
ning norr om kyrkan, där man påträffade
äldre svartgods av 1000-1100-talstyp. 13
År 1990 undersökte UV-Syd ett ca
500 m2 stort område i östra delen av Kv
Skolan, väster om Vellinge kyrka. Detta
område låg omedelbart öster om det nu
undersökta området. Här framkom bl.a.
en stridsyxegrav från mellanneolitikum,
ett 20 m långt långhus med trolig datering
till förromersk järnålder samt ett grophus
som utifrån keramikfynden av östersjökeramik kunde dateras till ca 1000-1100-

tal. Förutom keramiken påträffades ett
hängbryne av skiffer i grophuset. I grop¬
huset fanns även rester av vad som tolkats
vara en rökugn, eventuellt en slags kupol¬
ugn. Rökugnar i grophus är en påverkan
från slaviskt område, söder om Östersjön.
Enstaka fynd av keramik visade att plat¬
sen även hyst bebyggelse under hög- och
senmedeltid, även om några säkra hus¬
lämningar inte kunde urskiljas. Det om¬
råde som undersöktes 1990, berörde enligt
1777 års storskifteskarta gård nr 5, 6 och
nr 9, samt en smedja och ett gathus. Stora
delar av gårdslägena var urschaktade i
sen tid, varför slutundersökningen endast
kom att marginellt beröra ett av de medel¬
tida gårdslägena.14
Det område som undersöktes 1992, var
beläget i den västra delen av byn. Områ-
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det låg i en sydsluttning som idag använ¬
des som grönområde och lekpark. Enligt
1777 års storskifteskarta låg området norr
om Vellingebäcken, idag kulverterad,
och landsvägen till Skanör-Falsterbo.
Storskifteskartan visade också att den
södra och östra längan av gård nr 10 i byn
skulle komma att beröras av undersök¬
ningen. Gård nr 10 var en stor fyrlängad
gård som taxerades till ett helt hemman.
Den var därmed en av de största gårdarna
i byn. Gårdens andel av byns gatumark
utgjordes av 2 tunnland och 95/8 kapp¬
land, vilket motsvarar ca 11 360 m2. Går¬
den brukades då av åbon Sune Jönsson.15

Förundersökningen
Med målsättning att klarlägga om det
fanns fornlämningar inom exploaterings¬
området genomfördes en förundersökning

8

under två dagar i april 1992. Härvid gräv¬
des 5 sökschakt med hjälp av en gräv¬
maskin över exploateringsområdet. För¬
hoppningarna om att man skulle finna
lämningar efter Vellinges medeltid upp¬
fylldes mer än väl.
Totalt påträffades 24 anläggningar vid
förundersökningen. De utgjordes av stolphål, gropar och härdar. Bland fynden
fanns s.k. »Östersjökeramik» från 10001100-talen och en enkelkam. Anlägg¬
ningarna koncentrerades till den norra
delen av exploateringsytan, där man vid
en fortsatt undersökning kunde förvänta
sig att finna bebyggelselämningar från
1000-talet och framåt. Utifrån de läm¬
ningar som påträffades vid förundersök¬
ningen bedömdes en slutundersökning av
den norra delen av exploateringsområdet
vara motiverad.

Slutundersökningen

1 Kv Skolan fick vi nu möjligheten att
undersöka ett 950 m2 stort område inne i en
medeltida by. Målsättningen med under¬
sökningen var, förutom att dokumentera
och datera bebyggelselämningama, att
försöka tillföra kunskap om den medel¬
tida byns framväxt i allmänhet, men
framför allt att försöka få svar på frågor
rörande den enskilda gårdens ställning i
byn under medeltidens lopp. Här fanns
möjlighet att följa gård nr 10 genom
historien.
Med hjälp av grävmaskin banades mat¬
jorden av ner till steril nivå, vilken bestod
av moränlera. Inga spår av kulturlager
kunde iakttas, utan fyllningen bestod av
homogen mylla. Vid schaktningen note¬
rades en nästan total frånvaro av modernt
material som porslin och tegel i fyllning¬
en. Detta tillsammans med att matjordslagret på sina håll var mycket tunt, ca 0,2
m, ledde till misstankar om att massor
schaktats bort i sen tid. Dessa misstankar
stärktes av att det inte påträffades några
som helst spår av 1700-talsgården, för¬
utom en stor avfallsgrop. Vidare var

många anläggningar endast obetydligt
nedgrävda i den sterila marken, vilket
gjorde det troligt att det ursprungligen
funnits ett ganska ansenligt matjords¬
täcke på platsen. Dessa schaktarbeten
har sannolikt utförts i samband med att
området planats ut till parkmark i sen tid.
Det område som låg söder om undersök¬
ningsområdet visade också spår av omfat¬
tande markarbeten vid förundersökningen.
Totalt påträffades 454 anläggningar,
vilket var något fler än väntat. Anlägg¬
ningarna bestod till största delen av stolp¬
hål och gropar och var jämnt spridda
över hela ytan, men anläggningstätheten
minskade i schaktets södra del. I den
östliga delen av schaktet upptogs en stor

yta av en stor grop eller utfylld svacka
som täckte närmare 250 m2. Utifrån fynd-

materialet av yngre rödgods bör gropen
dateras till 1700-tal, men den verkar ha
använts som skräphåla långt fram i tiden.
Bland övriga anläggningar fanns en ugn,
en brunn och ett möjligt grophus. Ur
vimlet av stolphål kunde minst fyra, kan¬
ske sex hus urskiljas. Dessa numreras i
det följande från I-VI. Två av husen är
hypotetiska, eftersom de till största delen
ligger utanför schaktet. Utifrån fynd¬
materialet framgick det klart att huvud¬
delen av lämningarna härrörde från tidig
medeltid, men här fanns även fragmenta¬
riska spår av en neolitisk bosättning,
eventuellt även en bosättning under yngre
bronsålder, samt en järnåldcrsboplats.
Den senare daterades till romersk järn¬
ålder. I fortsättningen kommer tonvikten
att läggas på det medeltida materialet.
Långhusen
Som nämndes ovan, påträffades lämningar
av sex hus på ytan. Två av dessa är
mycket osäkra, eftersom de bara till viss
del låg inom schaktet. Det har ändå be¬
dömts som berättigat att redogöra även
för dem. Om inte annat, så visar tolk¬
ningsförsöken på de problem som upp¬
står när man försöker urskilja byggnader
på en yta som använts av människor vid
olika tidpunkter under flera tusen år,
varav de sista tusen åren kontinuerligt.

Hus l och II
Dessa båda hus låg endast delvis i schaktet
och tolkningen av dem blir således mycket
osäker. Dessutom överlagrade de var¬
andra. Det är oklart vilket av dem som är
äldst. Båda är odaterade. Av husen, som
båda låg i öst-västlig riktning, låg endast
den södra långsidan i schaktet. Stolphålen
9
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Fig. 6. Ytans norra del med alla anläggningar markerade. Foto från öster.

till hus I var mycket grunda. Det ringa
djupet kan tala för att det rörde sig om en
hägnad, eller också var det ett hus som
var byggt i en lätt konstruktion där taket
burits av inre takbärande stolpar som i
detta fallet låg utanför undersökningsytan. Stolphålen till hus II, var av en helt
annan karaktär, betydligt djupare och
stenskodda. De låg med två meters mellan¬
rum och gav ett homogent intryck. Stolp¬
hålen i hus II gav mer intryck av att
komma från ett hus, än stolphålen från
hus I.

Hus III
Huset var 12 x 5 m stort och låg i öst-väst¬
lig riktning. Möjligtvis kan det ha fortsatt
längre åt öster, där det fanns något som
verkar ha varit ett lergolv. »Lergolvet»
var ett par centimeter tjockt och låg
nästan direkt ovan den sterila leran,
10

endast åtskilt av ett 2-3 cm tjockt lager
med gråbrun lerig mylla. Det hade en
mycket oregelbunden utbredning och var
ca 3x2 m stort. Här fanns dock inga korre¬
sponderande stolphål i någon tänkt vägg¬
linje. En förklaring kan vara att denna
del av huset kan ha legat på syllstenar.
Eventuellt kan leran härröra från en utrasad lerklädd vägg. I väggen mellan det
eventuella lergolvet och rummet i väster,
stod dubbla stolphål. Det gör det troligt
att här funnits en dörr, antingen ut, eller
in i rummet med lergolv. Spår av någon
gavel öster om »lergolvet» kunde inte
iakttas. Totalt bestod huset av 28 stolp¬
hål, nästan alla med lera i fyllningen. I
den södra väggen stod stolphålen regel¬
bundet, med ca 1,5 meters mellanrum, i
den norra stod de tätare och lite mer
oregelbundet. Här föreföll väggen ha
blivit reparerad, eftersom den på två
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Fig. 7. översikt över den avschaktade ytan. Foto från söder.

ställen bestod av dubbla stolpar. I norr¬
väggens västra del verkade det ha funnits
en ingång. Huset har inte haft några inre
takbärande stolpar, utan taket har burits
av väggstolparna. I husets sydvästra hörn
låg ett par större stenar i en ränna. Ste¬
narna kan ha varit syllstenar vilka rubbats
ur sitt läge och ursprungligen legat mellan
stolparna. I rännan, som med största
sannolikhet var samtida med huset, på¬
träffades bl.a. yngre svartgods och äldre
rödgods. Rännan som ledde ut ur huset
var fylld med svartbrun, brun och gråbrun
lerig mylla med sot, kol och lerklining.
Eftersom det inte fanns någon eldstad i
huset bör det ha fungerat som förrådshus.
Huset låg i vinkel mot hus V, som av allt
att döma var ungefär samtida.
Sammanfattningsvis verkade husets
konstruktion ha bestått av glest stående
jordgrävda stolpar som burit takets tyngd.

Utrymmet däremellan har fyllts med syllstenar som fungerat som grund för en

fackverkskonstruktion, där väggen tro¬
ligen varit lerklinad. Liknande hus har
undersökts bl.a. i Trelleborg.
Huset överlagrade hus VI och en äldre
ränna. Den senare kunde med hjälp av
keramik dateras till 1000—1 100-tal. 1 stolphålen till hus III påträffades äldre och
yngre svartgods, samt även en fragmenta¬
risk dubbelkam. Huset bör utifrån fyndmaterialet dateras till 1200-1300-tal. Trä¬
kol från ett av stolphålen i hus III valdes
ut till 14C-analys. Provet gav en över¬
raskande datering till mellanneolitikum.10
Antingen tillhörde stolphålet inte hus III,
eller så har provet »smittats» av tidigare
aktiviteter på platsen. Att hus III ska date¬
ras til! medeltid, råder det dock ingen
tvekan om.
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HusIV
Husets västra del var bevarad till en längd
av 6 m innan det stördes av den stora sen¬
tida avfallsgropen. Bredden uppgick till
4,5 m. Vägglinjen markerades av tätt
ställda stolpar. Stolphålens storlek varie¬
rade mellan 0,25-0,40 m i diameter, och
djupet mellan 0,05-0,30 m. Det fanns inga
spår av några inre takbärande stolpar,
utan taket måste ha burits av väggarna.
Det ringa djupet på stolphålen gör att
man kan anta att det ursprungliga matjordstäcket på platsen varit relativt om¬
fattande. Fynden i stolphålen inskränkte
sig till fragmentariska keramikskärvor av
allmän förhistorisk karaktär, troligtvis
från järnåldern. Huset överlagrades av
hus V. För att datera huset gjordes en
uC-analys av träkol från ett av stolphålen.
Här stämde 14C-analysen bättre med fynd¬
materialet, huset daterades till romersk
järnålder.17 Det är därmed i stort sett
samtida med de gravar från romersk järn¬
ålder, som tidigare undersökts i Vellinge.
Hus V

Huset var minst 18 m långt och 5 m brett,
beläget i nord-sydlig riktning och vinkel¬
rätt mot hus III:s östra ände. Precis som
hus III bestod det till största delen av lerfyllda stolphål, som dock var mer oregel¬
bundet, men tätare placerade än i hus III.
Den västra långsidan var något oklar,
likaså husets norra del som antagligen
fortsatte utanför schaktet. Huset verkade
ha varit indelat i två rum, ett i söder ca
13x5 m och ett i norr, minst 5 m långt.
Förutom mellanväggen fanns inga spår av
några inre takbärande stolpar. Även här
verkade det som om taket burits av väg¬
garna. Utrymmet mellan stolparna kan
ha fyllts upp med mindre syllstenar. Stolp¬
hålens djup och form var väldigt oregel-
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bundna. Djupet varierade mellan 0,10,5 m. Gemensamt var den lerblandade
fyllningen. Troligtvis var »stolphålen»
spår efter uppdragna syllstenar, därav
den oregelbundna formen och det mycket
varierande djupet. Luckor i vägglinjerna
skulle då bero på att vissa syllstenar ej
nått ner i steril mark. På husets västra
sida, förskjutet något norr ut i det södra
rummet, låg två av syllstenarna något in¬
dragna i huset. De låg med ca tre meters
mellanrum och kan visa en större port in
i huset.
Att datera huset utifrån fynden i stolp¬
hålen är svårt, här påträffades enbart äldre
svartgods och enstaka skärvor förhistorisk
keramik. Trots det är det sannolikt att
huset var ungefär samtida med hus III.
Vad som också talar för denna möjlighet
är det faktum att de två husen verkade
vara byggda i vinkel mot varandra. Vid
14C-analys av träkol från ett av stolphålen
bekräftades detta genom en datering till
1100-talets mitt.18 Däremot verkar det
inte ha varit fråga om någon vinkelbygg¬
nad utan om två separata hus. Inte heller
i detta hus fanns någon eldstad, utan med
största sannolikhet rör det sig även här
om ett förrådshus.
HusVl
Hus VI var precis som hus I och II en
något osäker konstruktion. Det var belä¬
get under hus III och V och låg i sydvästlig-nordöstlig riktning. Längden verkade
ha varit 19 m och bredden ca 5 m. I öster
var huset avgrävt av 1700-talets avfallsgrop. Huset var stolpbyggt, 27 stolphål
kunde med stor sannolikhet konstateras
tillhöra huset. Väggarna bestod av tätt
ställda stolpar, med något oregelbundet
avstånd. Den norra långsidan var bäst be¬
varad, i den södra saknades flera stolphål.
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Fig. 8. Den undersökta ytan i Kv Skolan med i texten nämnda anläggningar markerade. De romerska siffrorna
markerar hus I-VI, G = grophus, B = brunn, U = ugn. Skala 1 : 500.

Några inre takbärande stolpar kunde inte
säkert konstateras. Även om mycket an¬
gående konstruktionen är oklart, bör det
ha funnits någon sorts byggnad på platsen.
Husets delvis oklara framtoning får för¬
klaras av att det förstörts av hus III och
hus V. Väggarna har troligen varit lerklinade, även om spår av lerklining inte
påträffades. Fynd av äldre svartgods i två
av stolphålen tyder på en datering till
vikingatid-tidig medeltid. Ett av stolp¬
hålen i det sydvästra hörnet anslöt till en
ränna (A24), i vilken det påträffades
östersjökeramik. Rännan låg nästan helt
inom det tänkta hus VI. Den anslöt till
dess västra gavel och löpte sedan paral¬
lellt med dess tänkta sydvägg. Rännan
var fylld med grå, brun och brunsvart del¬
vis lerig och delvis sandig mylla. En möj¬
lig tolkning är att huset varit ett fähus och
rännan fungerat som gödselränna. Detta

motsägs dock av att det inte gick att
säkert påvisa något gödselinslag i rännans
fyllning. Kanske har huset haft en öppen
sydvägg, därav de få stolphålen i denna
vägg? Utifrån keramikfynden i stolphålen
till huset och i rännan, bör huset dateras
till 1000-1100-tal.

Ugnen

Ugnen var 1,6 X 1,3 m stor och bestod av
en ugnsplatta av kompakt bränd lera som
överlagrades av ett lager med gråbrun
mylla, sot, träkol och bitar av bränd lera
och lerklining. Under den brända lerplattan fanns svartbrun sotig mylla med
sot, träkol och aska. Ugnen var anlagd
över en äldre grop vilken innehöll tidig¬
medeltida fynd. Tyvärr var ugnen dåligt
bevarad.
Bland fynden i ugnen fanns en frag-
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mentarisk sländtrissa, östersjökeramik
och äldre rödgods. Ugnen, som troligtvis
haft en lerklinad kupol, låg i schaktets
västra del och kunde inte knytas till någon
huskonstruktion. Den verkar ha legat ett
stycke väster om den samtida, högmedel¬
tida gårdsbebyggelsen. En möjlig tolkning
är att den fungerat som bakugn och legat
för sig själv i en mindre byggnad.

Brunnen
Brunnen låg centralt på tomten, vid det
nordvästra hörnet precis vid schaktkanten
och var genomgrävd av ett schakt med
telekablar, vilket försvårade undersök¬
ningen. Anläggningen var minst ca 3x2 m
stor och ca 1,5 m djup och grävdes i 0,2
meter tjocka stick (stick I-VI). Det fanns
inga spår av någon brunnsskoning, men i
botten fanns en fördjupning som var fylld
med brun humös, torvig lera. Leran
verkade vara vattenpåverkad. Cirka 1 m
under markytan smalnade nedgrävningen
av till ca 1,7 m i diameter. Den norra
nedgrävningskanten var fortfarande rakt
nedgrävd, medan den södra bildade en
avsats, vilken kan ha fungerat som trapp¬
steg ned till den vattenfyllda fördjupningen.
Fyllningen bestod av gråbrun och brun¬
svart lerig mylla med ben, träkol, sot,
lerklumpar och sten med en lins med aska,
sot och kol emellan. I botten fanns som
ovan nämnts brun humös, torvig lera.
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I anläggningen påträffades en hel del
keramik, en del jämföremål, bl.a. en sölja,
samt kamtänder och ett genomborrat ben¬
föremål, vars användning är något oklar.
Keramiken bestod av äldre och yngre
svartgods samt äldre rödgods. Yngre svart¬
gods och äldre rödgods förekom enbart i
stick I och II, dock tillsammans med äldre
svartgods. I stick III— VI förekom bara
äldre svartgods. I stick V påträffades en
tegelsten, vilket visar att igenfyllningen
av brunnen inte kan ha skett förrän tidi¬
gast runt år 1200.

Grophuset
I schaktets nordvästra hörn fanns rester
av något som eventuellt kan ha varit
botten av ett grophus. Anläggningen, som
undersöktes vid förundersökningen, var
minst 1,6x1,1 m stor. Till stor del gick
grophuset dock in i schaktväggen. Djupet
uppgick till 0,16 m. Fyllningen bestod av
svartbrun, sotig mylla med en del djur¬
ben. Troligtvis har senare tiders aktivite¬
ter förstört det mesta av grophuset, var¬
för endast bottnen fanns kvar. I grop¬
huset hittades en skärva äldre svartgods
och en enkelkam. Enkelkammen var ca
9,8 cm lång, hade svagt konvex rygg och
var ihopsatt med tätt sittande nitar.
Tvärsnittet var nästan cirkelrunt, dock
med tillplattade poler. Någon ornering
förekom ej. Enkelkammar tillhör den
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Fig. 9. Enkelkammen som påträffades i grophuset. Teckning Annika Jeppsson.
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äldsta typen av kammar. I Lund dateras
de vanligtvis till perioden fram till ca
1150, där ornerade kammar förekommer
före 1100. 19 I Oslo och i Söderköping
dateras dessa enkla kammar med tätt
sittande nitar till 1100-tal. Kammar med
ännu tätare sittande nitar än på exempla¬
ret från Vellinge dateras till 1100-talets
andra hälft.20 I det här fallet kan en date¬
ring till 1100-talets första hälft vara möj¬
lig. I så fall bör grophuset också dateras
till samma period.

Fyndmaterialet
En stor mängd fynd tillvaratogs. De be¬
stod till största delen av keramik, djur¬
ben, järnföremål, främst spik men också
ett par knivar, en del flintavslag och trä¬
kol. Bland övriga fynd kan nämnas ett
par bennålar, en halv sländtrissa, ett
hängbryne, ett par trasiga brynen och ett
litet kammaterial. Materialet är rätt alldagligt och utgör rester av vardagslivet
i byn.
Kammaterialet bestod, förutom av den
tidigare nämnda enkelkammen, av en
mycket fragmentarisk sammansatt dubbel¬
kam och kamtänder, bl.a. till en vävkam.
Den sammansatta dubbelkammen är av
en senare typ av kam än enkelkammen,
men den var alltför fragmentarisk för att
närmare kunna dateras. Allmänt så före¬
kommer sammansatta kammar i perioden
1200-1400. Fragmentet påträffades i ett
stolphål som ingått i konstruktionen till
hus III.
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Fig. 10. Bennål. Teckning Annika Jeppsson.

Bland fynden utgjorde keramiken den
intressantaste gruppen, eftersom keramik
är ett av de främsta hjälpmedlen för date¬
ringar. Totalt hittades ca 4 kg keramik
eller 408 skärvor. Keramiken kunde delas
in i 7 grupper.

Typ

Kännetecken

Procentandel

AIV-gods
All-gods
BI -gods
Bil-gods
BII: 1-gods
BII: 2-gods

förhistorisk keramik
äldre svartgods
äldre svartgods, östersjökeramik
yngre svartgods
ospecifierbart rödgods
äldre rödgods
yngre rödgods

10%
54%
20%
1,5%
0,5 %

6%
8%
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Fig. II. Exempel på All-gods, s.k. Östersjökeramik, två mynningsbitar och cn bit från en botten med

»bottenmärke». Teckning Annika Jeppsson.

En mindre del av keramiken var för¬
historisk. Förutom ett par skärvor som
verkade vara från bronsåldern, föreföll
den övervägande delen vara av allmän
jämålderskaraktär. Dessa skärvor kan
höra samman med hus IV och den bosätt¬
ning som fanns under romersk järnålder.
När man studerar keramikens krono¬
logiska fördelning ser man att nästan
75 % av keramiken bestod av All- och
AIV-gods, vilken grovt kan dateras till
perioden 800-1200. Studerar man dessa
grupper närmre märker man att AIIgodset till övervägande del utgjordes av
senslaviska typer vilka tillhör 1000-1100talen. All-godset var finmagrat och hård¬
bränt och en hel del var relativt tunt.
Dessutom fanns en mängd bukbitar med
täckande linjedekor vilket är ett senslaviskt drag. Bland All-godset påträffa¬
des också en del av cn »Garzer»-skål och
vidare bitar från kärl av »Teterow»gruppen, som också tillhör de senslaviska
typerna, med datering i perioden 10001200.21 Det äldre svartgodset har stude¬
rats av Selling som delat in det i olika
grupper och undergrupper.22 De mynningsskärvor som gick att bestämma, till¬
hörde främst gruppen AII:2a, vilken en¬
ligt Selling bör placeras i perioden 10201200. AIV-gods är mycket svårdaterat,
men även här fanns en del hårdbrända
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och finmagrade skärvor, vilket också
tydde på cn senare datering. Bland AÍVgodset kan det finnas en hel del odekore¬
rade skärvor som egentligen tillhör öster¬
sjökeramik.
Sammanfattningsvis kan man angående
keramiken säga att den till största delen
spänner över perioden 1000-1700, med
en stark koncentration till perioden 10001200. Det lilla inslaget av äldre rödgods,
trots närvaron av högmedeltida hus och
den stora dominansen för det äldre svart¬
godset, gör att man kan ställa sig frågan
om hur långt fram i tiden den senare
godstypen använts på landsbygden. Man
bör dock komma ihåg att det äldre svart¬
godset utgjort brukskeramik, förråds- och
kokkärl, medan det äldre rödgodset be¬
står av kannor, som hör hemma på det
dukade bordet. Det är således ingen
keramiktyp som funktionellt sett ersätter
det äldre svartgodset. Den rollen spelar
istället det yngre svartgodset, men inte
heller denna typ av keramik är speciellt
väl representerad i fyndmaterialet. Att
det äldre svartgodsets roll som »brukskärl» ska ha övertagits av kärl i annat
material, t.ex. trä- eller metallkärl, verkar
inte sannolikt, eftersom man för övrigt
fortsätter att använda keramikkärl. Längre
fram i tiden finns det ju även gott om
brukskärl i keramik. Traditionellt sett

brukar man anse att det äldre svartgodset
försvinner senast omkring 1250, men här
kan man undra om den inte lever kvar
ännu längre.

Sammanfattning
Undersökningen visade att det i Kv Skolan
förekommit aktiviteter under många perio¬
der av historien. För att bringa reda i det
presenterade materialet, kan det vara på
sin plats med en kronologiskt upplagd
sammanfattning. De äldsta spåren av
mänsklig verksamhet bestod av en del
flintavslag som, tillsammans med 14Canalysen från hus III, visade att det före¬
kommit aktiviteter på platsen redan under
neolitikum (4000-1800 f.Kr.). Karaktären
på denna bosättning är okänd. En möjlig¬
het är att den hör samman med den stridsyxegrav som påträffades vid undersök¬
ningen 1990. Enstaka fynd av keramik
visade att det även förekommit aktiviteter
under yngre bronsålder (1000-500 f.Kr.).
Här kan man påminna om de fynd från
yngre bronsålder-förromersk järnålder
som 1990 gjordes på tomten österut.
Nästa bosättningsperiod verkar ha varit
under romersk järnålder (Kr.f.-400 e.Kr.).
Hus IV uppfördes kanske i början av yngre
romersk järnålder. Hur denna bosättning
gestaltat sig är svårt att uttala sig om.
Förutom huset är det svårt att säkert
kunna hänföra några andra anläggningar

och fynd till denna period. En hel del av
den mer anonyma och svårdaterade kera¬
mik av allmän järnålderskaraktär som på¬
träffades, kan dock tillhöra denna period.
Även tidigare har fynd från romersk järn¬
ålder gjorts i Vellinge, då i form av
gravar. Dessa har som tidigare nämnts
påträffats inom fomlämning nr 4 i norra
delen av Vellinge.
Huvuddelen av bebyggelselämningama
härrörde dock från sen vikingatid och
tidig medeltid (1000-1250). Ungefär 75 %
av den funna keramiken kunde dateras
till denna period. Det är nu Vellinge som
by börjar växa fram. Från denna period
och ungefär 900 år framåt kan man följa
utvecklingen av den gård, som på storskifteskartan från 1776 betecknas som
gård nr 10.
Gården verkar ha etablerats under sent
1000-tal— tidigt 1100-tal. Den har då be-
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Fig. 12. Rekonstruktion av den tidigmedeltida gården, som bestod av hus VI, grophuset och brunnen. Even¬
tuellt fanns också hus II vid denna tidpunkt.
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stått av hus VI och troligtvis också av
grophuset. Under denna period har också
brunnen varit i användning. Eftersom hus
VI eventuellt var ett fähus, bör det också
ha funnits ett bostadshus på platsen. Hus
II kan vara sydväggen till detta. Om inte,
så ligger i vilket fall som helst bonings¬
huset med stor sannolikhet under träd¬
gården till det daghem som idag finns
omedelbart nordväst om undersökningsytan. Detta område ligger också inom
gård nr 10:s gårdstomt på storskifteskartan.
Under högmedeltid (1250-1350) bestod
bebyggelsen av hus III och hus V. Hus V
verkar vara äldst, av 14C-analysen att
döma uppfördes det under andra halvan
av 1100-talet. Eventuellt var det byggt på
stensyll. Hus III, som är yngre, troligen
från 1200-talet, var däremot stolpbyggt.
Husen var byggda i vinkel, dock inte sam¬
manbyggda. De verkar ha utgjort för¬
rådshus i den medeltida föregångaren till
1700-talsgården. Tyvärr var inga golvlager
bevarade i husen, varför det är svårt att
närmre funktionsbestämma dem. Även i
denna fas måste bostadshuset ha legat
utanför schaktet, antingen i norr eller i
nordväst. Lägger man in de två husen på
storskifteskartan från 1777 stämmer hus
III och hus V bra överens med den södra
och östra längan på 1700-talsgården.
Redan nu har bebyggelsen fått det läge
som avspeglas på en nästan 600 år yngre
karta. Man kan fråga sig om det inte rent

av är så att det är 1700-talshusen som vi
har spår av, men så är med allra största
sannolikhet inte fallet. Den totala från¬
varon av yngre fyndmaterial i anslutning
till husen, gör att denna tolkning inte är
sannolik. Undersökningar i andra byar
visar att det inte är ovanligt att husen i
stort sett ligger på samma plats under
loppet av medeltid och nyare tid. Så är
bl.a. fallet i St Herrestad, där en mindre
förundersökning visat på förekomsten av
minst fyra golvnivåer i ett och samma
hus, som tidsmässigt verkade ha ett spann
från medeltid till nyare tid.24 Den totala
frånvaron av yngre rödgods i hus III och
V tyder på att dessa hus rivs någon gång i
början av 1400-talet och då ersätts med
den gård som syns på storskifteskartan,
eller ännu en föregångare till denna. Till
det högmedeltida gårdskomplexet hör
också den ugn, som påträffades en bit
väster om hus III. Ugnen har troligtvis
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Fig. 13. Rekonstruktion av den högmedeltida gården. Den bestod av hus III, hus V, samt av den friliggande
ugnen, vilken bör ha funnits i någon byggnad.
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fungerat som en friliggande bakugn, eller
som värmekälla i en bykstuga.
Slutfasen i gårdens historia består av
1700-talsgården, som av kartmaterialet
att döma har byggts på samma plats som
de föregående husen. Den har dock inte
lämnat många spår efter sig, då den med
största sannolikhet blivit bortschaktad i
sen tid. Den sydöstra delen av schaktet
upptogs av en stor avfallsgrop vilken av
fynden att döma var eftermedeltida och
sannolikt de oönskade resterna från 1600och 17U0-talets gård. Jämfört med storskifteskartan låg gropen precis öster om
gården, ute på gatumark och var kanske
mer en naturlig svacka som fyllts ut, än
en regelrätt avfallsgrop.
Undersökningen av gård nr 10 gav cn
hel del intressanta resultat, även om läm¬
ningarna var fragmentariska och endast
hälften av gården berördes av undersök¬
ningen. Det går att spåra en kontinuitet i
bebyggelsens läge från sent 1000-tal fram
till 1800-talets mitt. då gården delas och
slutligen flyttar från den plats där den
stått i nästan 1000 år. I den äldsta gården
finns det vikingatida drag i och med när¬
varon av grophus. Samma inslag fanns på
den yta som undersöktes 1990. Även här
byggdes grophus när gården etablerades i
byn i tidig medeltid.
Någon gång under 1100-talets andra
hälft och 1200-talets början, sker så en
strukturell förändring i och med att husen

byggs i vinkel. Grophusen försvinner.
Funktionen av förrådshus och/cller stall
finns kvar på denna delen av tomten
sedan tidigare , medan bostadsdelen även
nu verkar ligga utanför schaktet i nord¬
väst. Man kan sålunda se cn kontinuitet
även i utnyttjandet av tomten över tiden,
där bostads- och forrådsfunktioner hela
tiden verkar ligga på de delar av tomten
där de först etablerades.

Angående byggnadsteknik är den medel¬
tida gården ett bra exempel på den varie¬
rande byggnadsteknik som förekom under
medeltiden. Gården i Vellinge visar hur
de olika byggnadssätten med hus byggda
av jordgrävda stolpar och hus byggda på
syll levde sida vid sida. Om hus V verkli¬
gen var byggt på stensyll, är det ett tidigt
exempel på denna byggnadsteknik. Det
skulle samtidigt visa att det började bli
ont om bra byggnadstimmer på Söderslätt
redan i tidig medeltid.
När det gäller fynden kan man angående
keramiken nämna den stora dominansen
för det äldre svartgodset. Den gängse
dateringen av denna typ av keramik, är
att den försvinner kring 1200-talets mitt.
Man kan dock fråga sig om denna inte
åtminstone på landsbygden lever kvar
längre fram i tiden, som inhemskt till¬
verkad brukskeramik, vid sidan av det
importerade rödgodset.
Man brukar ju anse bönder för att vara
ett konservativt släkte, som inte ändrar
vare sig sina vanor eller sina metoder i
första taget. Om det är ett riktigt om¬
döme eller inte kan vara osagt, men i alla
fall när det gäller de medeltida Vellingebönderna, så får man nog säga att vissa
inslag av konservatism verkar ha funnits,
åtminstone när det gäller bebyggelsens
lokalisering och funktion på den egna
gårdstomten. Samtidigt väcker denna
strikta reglering intressanta frågor om
hur byn varit organiserad och hur den
uppkommit, eftersom det verkar som om
de tomter som etablerades under tidig
medeltid därefter legat fast. När det
gäller byarna i Skånes slättland, verkar
de nästan ha samma fasta, reglerade in¬
delning som de tidiga städerna. Det är
möjligt att det finns större likheter mellan
den medeltida bybildningen och urbani¬
seringen än man tidigare ansett.
19

Källor
Lantmäteriarkivet i Malmöhus län. Vellinge sn,
akt 4.
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Bondeupploppet vid Lödde å
Av Helge Andersson
Stamgatan 7, 21232 Malmö

Här berättas om hur en trivial konflikt mellan några drängar och en frälseinspektor snabbt
kunde trappas upp till en allvarlig konfrontation mellan statsmakten och byamännen i två
skånska byar. Händelsen ägde rum under de oroliga åren i början av 1800-talet. Förloppet
har rekonstruerats med hjälp av handlingar i domstolsarkiven.

En efterdyning till franska revolutionen
var det i början av 1800-talet jäsande
missnöjet med överheten och herremän¬
nen bland skånska bönder. Vid flera till¬
fällen slog missnöjet ut i elaka upplopp.
De utlösande faktorerna var flera. Loa¬
ning till krigstjänst låg bakom det väl¬
kända upploppet på Klågerup 1811, i
folkmålet känt som »bonakried», dvs.
bondekriget, som kvästes i blod av de
Mörnerska husarerna i Malmö. Det före¬
gicks av ett par numera mindre kända
upplopp, som hade andra orsaker: kro¬
nans brännvinsmonopol och hoveriet med
skyldighet att göra dagsverken vid herr¬
gårdarna. Det var först brännvinsupploppet i Hököpinge år 1800' och sedan
upploppet vid Lödde å följande år. För
det senare skall här i korthet redogöras.
Torna häradsrätts dombok från urtima
ting 1801 2 med vittnesprotokollens ut¬
sagor och Göta hovrätts brottmålsutslag
med inneliggande handlingar samma år1
ger tillsammans följande bild av det dra¬
matiska händelseförloppet.
Sju drängar från Löddeköpinge, nämli¬
gen Nils Andersson, Otto Andersson,
Anders, Jöns och Ola Bodelsson, Chris¬
tian Hindricsson och Sven Nilsson, var
den 10/7 1801 kallade till Borgeby sätes¬
gård4 för att där å sina husbönders vägnar

som hoveriarbete rensa en vattendamm.
Under arbetet anklagades drängarna för
försummelse av godsinspektoren Nils
Malmqvist. Drängarna svarade: »Vi är
inga kreatur.» Efter fullgjort arbete gick
drängarna vid middagstid upp till gården
för att söka skydd för regn och lade sig att
vila i ett stall. När Malmqvist plötsligt
kom in i stallet, blev de rädda och gick ut.
Jöns Bodelsson stötte med axeln häftigt
upp den stora porten och gick ut igenom
den i stället för att som brukligt använda
»lågan», en gångdörr mellan de båda
porthalvorna. Detta förargade Malm¬
qvist, som slog Jöns med en käpp och
befallde honom att stänga porten. Jöns
nonchalerade godsinspektorens befallning
och gick utan att stänga porten mot Löddeköpinge. Vid den s.k. Äng Maden lade
han sig i en sädesåker, där han inväntade
de andra drängarna. Alla kom överens
om att hämnas gamla oförrätter och prygla
Malmqvist, när han gick hem. När Malm¬
qvist passerade, rusade drängarna upp
och anföll honom, tog ifrån honom käppen
och utdelade slag med blotta händerna,
samt med skövlar och spadar från damm¬
rensningen. Otto höll Malmqvist i rock¬
kragen, medan de andra slog. Malmqvist
tillfogades sår, blånader och blodviten
och föll omkull. Drängarna fortsatte ner
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till ån, dit omsider också den slagne
Malmqvist kom, och de for tillsammans
över ån med pråmen till Löddeköpinge.
För transport över ån fanns förr strax
söder om Löddeköpinge kyrkby en pråm,
som på rekognosceringskartan över Skåne
1812 betecknas »Färja».
Överfallet rapporterades till godsäga¬
ren, grevinnan Vivika Bonde5 på Trolleholm, som i sin tur gjorde anmälan till
generalguvernören Johan Christofer Toll6
i Malmö. Denne beordrade genast krono¬
fogden i Torna härad, Elias Sandberg,7
att arrestera de drängar, som Malmqvist
uppgett som delaktiga i överfallet.
Sandberg med kronobetjäning, fjär-
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dingsmän och militärpatrull från en poste¬
ring i närheten tillhörande Kungl. Jön¬
köpings regemente infann sig den 13/7 i
Borgeby för att sedan fortsätta till Lödde¬
köpinge, där de brottsliga drängarna uppe¬
höll sig. När Sandberg med eskort kom
till Borgeby, hade byns ålderman, åbon
Knut Pehrsson, genom tutande i byluren
sammankallat byns åboar till det vanliga
samlingsstället och vidare tillsagt hus¬
mannen Jöns Andersson att sammankalla
husmännen. Som skäl till samlingen an¬
gavs överläggning om böter för kreatur,
som kommit lösa i byns vång. Sedan
också några byamän från Fjelie på Sand¬
bergs anmodan kommit till Borgeby med-

havande »fjättrar» för att biträda vid
drängarnas arrestering, har Borgeby åboar
och husmän hastigt avslutat sin överlägg¬
ning och överenskommit vid vite av en
tunna öl att med käppar och påkar gå ner
till ån för att därifrån med pråmen ta
sig över till Löddeköpinge och förhindra
arresteringen av drängarna. Pråmen hölls
emellertid besatt på Löddeköpingesidan
av militärvakt, som hindrade dem från att
komma över, och de stannade då kvar vid

åkanten.
När Sandberg med eskort kommit till
Löddeköpinge, hade också där åboarna
sammankallats genom tutande för att
överlägga om något arbete i byn. Strax
därefter hade de emellertid samlats nere
vid ån, där arresteringen av drängarna
påbörjats. Löddeköpingeborna kringrände
Sandberg »under stojande och buller».
Borgebyboma, som leddes av skomakaren
Erland Johansson från Flädie, krävde att
få pråmen över under föregivande att han
skulle köpa tobak och ropade från sin si¬
da till Löddeköpingefolket: »Gå på och
tag pråmen, så att vi kan komma över,
djävulen anfäkte er, gå på, vakten kan
inte skjuta, de har bara träflintor.» När
Löddeköpingeborna försökte gå upp på
pråmen, möttes de av soldaternas fällda
bajonetter och retirerade. Drängen Nils
Hansson från Löddeköpinge stötte till en
soldat och fick ett slag på armen av en
sabel. Åbon Åke Johansson från Borgeby,
en broder till Erland Johansson, ropade
till Löddeköpingeborna: »Varen raske,
tagen pråmen med våld.» När försöket
misslyckades, skrek Borgebyborna, »att
Löddeköpinge byamän vore dåliga karlar,
som inte kunde taga pråmen och komma
efter dem». Den militära taktiken att
hålla de båda sidorna åtskilda lyckades.
Försök gjordes att ta sig över ån utan prå¬
men. Borgebyborna ropade: »Möt oss

längre upp i vången , så skall vi komma till
er,» och Löddeköpingefolket svarade:
»Vada över ån, det går inte längre än
till armarna.» En del möttes vid de s.k.
Holmarna och kom överens vid vite av en
tunna öl att genast resa till grevinnan
Bonde på Trolleholm för att anmäla hän¬
delsen och klaga på godsinspektoren
Malmqvist. Till talesman utsågs åbon Ola
Månsson i Borgeby.
Under tiden fortsatte stojandet och
skrikandet på båda sidor om ån. På Lödde¬
köpingesidan blev kronofogde Sandberg
alltmer trängd av folkhopen, som krävde
drängarnas frigivande mot borgen. Folket
skulle inte skingras förrän så skett. För¬
gäves försökte Sandberg lugna folket och
läste upprepade gånger upp generalguver¬
nörens arresteringsorder. Trots tillsägelse
att gå hem stannade alla kvar nere vid ån
och störde kronofogdens förrättning. De
mest tilltagsna med drängen Nils Hansson
i spetsen gick emot militärvakten och för¬
sökte befria drängarna under ropet: »Vi
går alla för en och en för alla i arrest.»
När löjtnant Silfverhielm,8 som förde be¬
fälet över militärvakten, hotade med att
det skulle skjutas skarpt på dem, ville de
se ordern, som gav honom rätt att öppna
eld, och de skrek: »Vi har inte mer än ett
liv att våga.»
Med hänsyn till den mängd bybor, som
samlats vid pråmen, ansåg sig Sandberg
inte kunna verkställa arresteringen och
var därför nödsakad att efter den skri¬
kande hopens krav lössläppa drängarna
mot borgen. Först därefter upphörde
oväsendet på båda sidor om ån, och den
församlade folkhopen på 70 eller 80 per¬
soner skingrades.
Militärvaktens befälhavare, löjtnant
Silfverhielm, som uppskattade den »sam¬
mangaddade» folkhopen vid ån till 120
personer, anhöll hos generalguvernören
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skyndsamt »om fullkomlig förstärkning
ur kavalleri- eller husarregementena på
det jag och mitt nuvarande manskap mot
en upprorisk allmoge måtte vara skyd¬
dade.» Förstärkning anlände, och friheten
för de sju drängarna, som kronofogden
under tvång måst lössläppa, blev inte
långvarig. De blev alla tillsammans med
bröderna Erland och Åke Johansson,
huvudagerande i folkskockningen vid ån,
gripna den 15/7 och införda till slottshäktet i Malmö »under skydd av talrik mili¬
tär». Däremot lyckades två andra delak¬
tiga i misshandeln av Malmqvist, solda¬
terna Esbjörn Andersson och Per Hans¬
son, som slagit honom med sina spadar,
fly från orten.
Rannsakning med de inblandade i miss¬
handeln och folkskockningen inleddes 22/8
1801 vid Torna häradsrätts urtima ting i
Borgeby och fortsatte 23/7-25/7, 28/7-29/7
och 3/8— 4/8. Rättens ordförande var
häradshövdingen Carl Hadders,9 som bi¬
träddes av sju nämndemän. Åklagare var
stadsfiskalen Frans Cronholm7 i Lands¬
krona. Målet hade två avdelningar:* över¬
fallet på godsinspektoren Nils Malmqvist
och den olovliga folkskockningen i Borge¬
by och Löddeköpinge byar, varvid krono¬
fogden hindrats verkställa arresteringsordern.
Häradsrättens utslag kom redan 24/8
1801. För misshandeln av Malmqvist
dömdes drängen Jöns Bodelsson jämlikt
MB (Missgärningsbalken) 21: 6 till ett års
straffarbete å någon kronans fästning och
dessutom till 33 riksdaler och 16 skillingar
i böter. De övriga sex drängarna slapp
undan med böter. För att ha tillfogat
Malmqvist ett större sår och fyra mindre
åkommor dömdes de sex att »i ena bot»,
dvs. tillsammans böta 24 riksdaler och för
vägfredsbrott vardera 13 riksdaler och 16
skillingar. De lagrum som åberopades var

24

MB 15: 6 och 9, 35: 1 och 2 samt 21: 7.
Häradsrätten ansåg, att större delen av
åboarna och husmännen i Borgeby och
Löddeköpinge byar deltagit i den olovliga
folkskockningen, varvid kronofogde Sand¬
berg hindrats i sin ämbetsutövning, men
att endast tretton personer med säkerhet
igenkänts som delaktiga, Mest brottsliga
bland dessa ansåg häradsrätten bröderna
Erland och Åke Johansson vara. Den förre
hade fört Borgebybornas talan och öppet
förklarat, att avsikten med folkskock¬
ningen hade varit att hindra den beordrade
arresteringen av drängarna, medan den
senare hade uppmanat Löddeköpingeborna att med våld taga pråmen. Jämlikt
MB 6:2 dömdes bröderna Erland och
Åke Johansson till vardera fyrtio par spö,
tre slag av paret. Sedan från kyrkoherden
i Borgeby och Löddeköpinge församlingar,
Nils Peter Kemner,10 inkommit ett intyg
att åbon Åke Johansson led av fallande¬
sot, ändrade häradsrätten straffet för
honom till tjugoåtta dagars fängelse vid
vatten och bröd. Åldermannen Knut
Pehrsson i Borgeby, som tutat i byluren
och därmed bidragit till folkskockningen i
stället för att hindra densamma, dömdes
tillsammans med de tio övriga, däribland
husmannen Jöns Andersson, åbon Ola
Månsson och drängen Nils Hansson jäm¬
likt MB 6: 2 till vardera tjugo par spö, tre
slag av paret. Eftersom husförhörslängderna för Borgeby och Löddeköpinge
uppvisar en lucka 1798-1815, har inga
närmare uppgifter om de dömda kunnat
erhållas.
Häradsrättens dom underställdes Göta
hovrätt för prövning och fastställelse.
Efter inte fullt två månader avkunnade
Göta hovrätt 20/10 1801 sin dom, som
innebar åtskilliga ändringar av härads¬
rättens dom. För misshandeln av gods¬
inspektor Malmqvist skärpte hovrätten

straffet och dömde samtliga sju tilltalade
drängar till vardera ett års straffarbete å
fästning, Jöns Bodelsson å Malmö fäst¬
ning. Otto Andersson, Anders och Ola
Bodelsson, Christian Hindricsson och
Sven Nilsson å Landskrona fästning och
Nils Andersson å Kristianstads fästning.
Dessutom dömdes de att böta vardera 35
riksdaler och 16 skillingar och gemensamt
24 riksdaler för de Malmqvist tillfogade
åkommorna samt att inför häradsrätten
göra Malmqvist offentlig avbön.
Också för delaktigheten i folkskockningen ändrade hovrätten häradsrättens
dom. Hovrätten godkände inte kyrko¬
herde Kemners intyg om fallandesot för
Åke Johansson och dömde honom jäm¬
likt MB 6: 2 till fyrtio par spö, tre slag av
paret, liksom brodern Erland Johansson.
För den mest aggressive drängen Nils
Hansson höjde hovrätten straffet från
tjugo till trettio par spö, tre slag av paret.
För de övriga deltagarna i folkskockningen
ändrade hovrätten jämlikt MB 6: 2 det
av häradsrätten ådömda spöstraffet till

fängelse av olika längd vid vatten och
bröd: åldermannen Knut Pehrsson tjugo¬
åtta dagar, åbon Ola Månsson tjugofyra
dagar och husmannen Jöns Andersson
tolv dagar. Ridån gick ner för dramat vid
Lödde å.
Noter
1
Klas Lithner, Brännvinsupploppet i Hököpingc,
Ale Nr 4/1992.
2 A I b: 8, LLA.
3
B II A: 131 och EV AC: 222, Göta hovrätts arkiv,

Jönköping.
'1
Sven Rosborn med bidrag av Anders Reisnert,
Borgeby, Medeltidsborgen vid Lödde å, Kultur¬
nämnden i Lomma kommun, Malmö 1986.
5 Gustav
Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor
I, Stockholm 1925.
6
Carl Wilhelm Lilliecrona, Fältmarskalken Johan
Christopher Toll, Biografisk teckning 1-2, Stock¬
holm 1849-50.
7
Otto Lindberg, Landsstaten i Malmöhus och Kris¬
tianstads län 1719-1917, Malmö 1919.
8 Gustav Elgenstierna a.a. VII, Stockholm 1932.
9
Carl Sjöström, Kalmar nation i Lund, Lund 1915.
10
Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne 11:4,
Torna kontrakt, Lund 1952.
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Lindholmen - ett nytt projekt kring
ett återuppväckt material
Avdelningen för medeltidsarkeologi vid
Arkeologiska institutionen i Lund har
startat ett projekt kring medeltidsborgen
Lindholmen. Det är en klassisk lokal för
såväl arkeologer som historiker och har
tidigt varit föremål för forskningens in¬
tresse. Mest bekanta är väl de undersök¬
ningar som leddes av Olle Källström och
Harald Olsson 1934 1935. De utfördes
med en för sin tid god metodisk skärpa
och noggrannhet, men materialet blev
aldrig bearbetat och undersökningarna
kom aldrig att bli publicerade.
Det kändes därför angeläget att åter¬
uppväcka detta fina material, i en tid när
det arkeologiska intresset för medeltidsborgar åter är livligt. Arkeologiska insti¬
tutionen har länge arbetat i trakterna
kring Börringesjön, så här behovet av ett
projekt som kunde samla flera av de
praktiska momenten i grundutbildningen
i medeltidsarkeologi påtalades, så fram¬
stod valet av Lindholmen som naturligt.
Projektet består av tre huvudmoment:
1. Att bearbeta fynd- och dokumenta¬
tionsmaterialet från 1930-talet inom
ramen för uppsatsskrivande på C-nivå.
2. Att företa nya undersökningar på Lind¬
holmen inom ramen för fältkursen
(»seminariegrävningen») på B-nivå.
3. Att sammanställa en publikation kring
Lindholmens borg, där såväl gamla
som nya resultat kommer till använd¬
ning. Därmed tillgodoses förhopp26
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ningsvis såväl forskningens som all¬
mänhetens behov av en redovisning,
och därmed kan också 1934-35 års
undersökningar sägas få ett slags av¬
slutning. Boken skall ges ut i samband
med att Svedala kommun firar 600årsjubileet av den s.k. Lindholmenöverenskommelsen i juni 1995.

Fyndmaterialet från 1930-talcts under¬
sökningar har sedan 1958 legat i Statens
Historiska Museum i Stockholm. Det är
av en ovanligt hög kvalitet, är kvantitativt
omfattande och speglar väl borgens funk¬
tion som riksborg och tidvis även som
hovmiljö. Det lämpade sig således väl för
bearbetning i samband med uppsatsskri¬
vande. Genom ett välvilligt bemötande
från SHM i Stockholm kunde materialet
1993 deponeras vid Lunds Universitets
Historiska Museum, så att det blev till¬
gängligt för studenterna. Under höst¬
terminen 1993 inleddes bearbetningen
och denna termins C-studenter åstadkom
inte mindre än nio uppsatser kring Lindholmenmaterialet. 1994 fortsätter bearbet¬
ningen genom att ytterligare tre studenter
tagit sig an aspekter av de rikhaltiga läm¬
ningarna. Dessa C-uppsatser kommer att
i koncentrerad form utgöra var sitt kapi¬
tel i den planerade publikationen.
Hittills har tre fältkurser på B-nivå
genomförts vid Lindholmen. Hösten 1993
undersöktes några mindre ytor på den
s.k. Drottning Margaretas trädgård, en
markant kulle i hagmarken omedelbart
innanför borgholmen. Våren 1994 och

hösten 1994 ägnades fältkursen åt själva
borgen. Ingreppen blir med nödvändighet
mycket begränsade. De har som pedago¬
giskt syfte att göra studenterna bekanta
med de ofta mycket stora mängder fynd¬
material som en undersökning av denna
typ resulterar i, samt naturligtvis även
med arkeologisk fältmetodik i stort. Ett
vetenskapligt huvudsyfte är att försöka
lösa frågan om borgens anläggningstid,
ett problem som 1930-talets grävningar
inte kunde lämna något svar på. Åven de
nya undersökningsresultaten kommer att
redovisas i publikationen. I samband med
undersökningarna har en ny kartering av
borglämningarna utförts av personal från
UV-Syd i Lund. Dessutom har magneto¬
meter- och resistivitetsmätningar av delar
av borgområdet utförts av en forskarstu¬
derande från högskolan i Luleå.
Den planerade publikationen, vilken
helt finansieras av Svedala kommun,
kommer att innehålla ca 25 kapitel, vilka
skrives av såväl etablerade forskare som
studenter. Där kommer inte enbart gamla
och nya data från själva Lindholmen att
presenteras. En ny översikt över Skånes
medeltidsborgar i allmänhet och Börringeområdets i synnerhet, ingår i boken och
undersökningarna från 30-tal och 90-tal
kommer att sättas in i sina idé- och forskningshistoriska sammanhang.
Mats Mogren

Ny skånsk kartbok
Kartstudier är för många lokalhistoriskt
intresserade en oumbärlig del av utforsk¬
ningen av en bygd. Särskilt givande blir
studiet om man kan jämföra kartor från
olika tider. Man får då en fascinerande
bild av tidens gång och av bebyggelsens
och samhällets förändringar. Det krävs
emellertid att man samtidigt har tillgång
till flera olika kartverk, och det är inte
många bibliotek eller arkiv som i någon
större utsträckning kan tillgodose sådana
önskemål. Många skulle säkert också vilja
ha ständig tillgång till kartorna.

Det är därför glädjande att Nils Lewan
vid Kulturgeografiska institutionen i Lund
och Paul Sjögren vid Lantmäteriet i Malmö
med boken Ett Skåne i förändring - kartor
och landskap genom 200 år (Lantmäteriet
1994) har åstadkommit en behändig sam¬
manställning av kartor från olika tider.
Här presenteras ett femtiotal skånska orter
på var sitt uppslag. För varje ort återges
två äldre kartor och ett modernt flygfoto¬
grafi i samma skala. Bokens värde ligger
icke minst däri, att varje kartserie är för¬
sedd med en kommenterande text, som
förklarar enskildheter samt drar upp per¬
spektiv och utvecklingslinjer. Utgivarna
vill med sitt urval spegla utvecklingen
under de senaste två århundradena och
fånga in både historien och nuet, både
land och stad, både stillastående och för¬
ändring. De vill också fästa uppmärksam¬
heten på landskapets värden - såväl de
kulturhistoriska som naturens.
Den äldsta kartan i boken är den i Ales
spalter ofta förekommande Skånska rekognosceringskartan, som framställdes
1812-1820 av den s.k. fältmätningsbrigaden. Det ursprungliga syftet var rent mili¬
tärt. T dag har denna karta sitt stora värde
genom att den med stor detaljrikedom
skildrar det skånska landskapet sådant
det såg ut före järnvägarna, industrialise¬
ringen och urbaniseringen. De flesta
byarna var vid denna tid ännu oskiftade,
och rekognosceringskartan speglar där¬
med en bebyggelsestruktur med mycket
gamla anor. Tyvärr saknas den nordöstra
delen av landskapet i detta värdefulla
kartverk, och utgivarna har därför för
några orter i stället använt den äldsta ver¬
sionen av generalstabskartan, som för
Skånes del utgavs på 1860-talet. Nästa
kartbild återger landskapet ungefär 100
år efter rekognosceringsk artans tid. Här
har utgivarna använt en annan kartklassi¬
ker, nämligen den »gamla» ekonomiska
kartan, vars Skåneblad utkom omkring
1910-1930. Vår egen tid representeras av
flygfotografier från 1991.

Bengt Danielson
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Svalöv med omgivningar enligt Skånska rekognosceringskartan, gamla ekonomiska kartan och ett modernt flygfoto.
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DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA
FÖRENING bildades 1 866. Föreningen är en samlingspunkt för en historiski och
arkeologiskt intresserad allmänhet.
Föreningen har utgivit Samlingar till Skånes historia, fomkunskap och beskrifning (1868-1873), Samlingar utgifna för De skånska landskapens historiska
och arkeologiska förening (1874-1880), Skånska samlingar (1894-1897) samt
Historisk tidskrift för Skåneland (1901-1921).
1961 började föreningen utge ALE, Historisk tidskrift för Skåneland. Första året
utkom ett häfte och 1962-1976 tre häften årligen. Fr.o.m. 1977 utkommer fyra
häften årligen. 1990 inträdde landsarkivet i Lund som medutgivare. Tidskriften
utges med bidrag från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
(HSFR).

Brev och manus till redaktionen adresseras till redaktören, arkivarie Bengt
Danielson, Landsarkivet, Box 2016, 22002 Lund.
Medlem i föreningen erhåller tidskriften kostnadsfritt.
Årsavgiften för 1994, 100 kronor, kan insättas på postgirokonto nr 24 68 31-2,
De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.

Äldre häften av tidigare utgivna tidskrifter kan beställas hos skattmästaren,
arkivarie Göran Larsson, Landsarkivet, Box 2016, 22002 Lund.
EFTERTRYCK, helt eller delvis, medgives endast efter redaktionens särskilda

tillstånd.

Föreningens styrelse:
Länsantikvarie Carin Bunte, Malmö, ordf., landsarkivarie Anna-Christina Ulfsparre. Lund,
v.ordf., arkivarie Elisabeth Reuterswärd, Lund, sekr., arkivarie Anders Persson, S. Sandby,
v.sekr., arkivarie Göran Larsson, Lund, skattmästare, samt professor Hans Andersson.
Lund, professor Björn Berglund, Lund, arkivarie Bengt Danielson, Lund, docent Siegrun
Femlund, Asmundtorp. högskolelektor Gert Jeppsson, Lund, docent Hjördis Kristenson,
Lund, professor Lars Larsson, V. Nöbbelöv, docent Nils Lewan, Lund. länsmuseichef
Monika Minnhagen-Alvsten, Kristianstad, länsmuseichef Bengt-Ame Person, Varbcrg,
landsantikvarie Björn Petersen. Halmstad, docent Anders Salomonsson, Lund, docent Sten
Skansjö, Lund, länsantikvarie Leifh Stenholm, Karlskrona, professor Sven Tägil, Lund.
Hedersledamot: professor Jörgen Weibull, Göteborg.

Ale

Historisk tidskrift
HÖR SKÅNK, HALLAN» OCH BLEKINGE

UTGES AV DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA
OCH ARKEOLOGISKA HÖRENING

OCH LANDSARKIV!: I I I.LIND.

Innehåll
Tusen år i Skolan.
Om en arkeologisk undersökning i det medeltida Vellinge
MARTIN HANSSON

i

II i i GE ANDERSSON

Bondeupploppet vid I.ödde a
2!

Aktuellt om antikvariskt
Lindholmen - ett nytt projekt kring ett återuppväckt material
Ny skånsk kartbok
26

Vinjetten på framsidan återger det första tecknet - en f-runa - i
runhandskrifren av den medeltida Skånelagen, som var gällande i
Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm.
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