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Uppåkra
- en central plats under skånsk järnålder
Av Lars Larsson och Birgitta Hårdh
Arkeologiska institutionen. Lunds universitet

Sedan 1 930-talet har en jämåldcrsbosättning vid Uppåkra, några kilometer söder om Lund, varit
känd. Redan då uppmärksammades tjocka och fyndrika kulturlager över en stor yta. Senare
exploateringsgrävningar har visat att det fmns boplatslämningar över ett cirka 40 hektar stort om¬
råde. Sedan 1996 pågår undersökningar av Uppåkra i form av metalldetektorsökningar, borrningar
och mindre grävningar. Av resultatet framgår att den är Sydsveriges största boplats med tjocka
kulturlager från äldre järnålder. Metalldetektorsökningen har bidragit med ett stort antal föremål
främst från yngre järnålder. Boplatsen har därmed varit bebodd i ungefär 1000 år. En del av de
påträffade föremålen visar på att den bebotts av en elit, som troligen kontrollerat betydande delar
av Skåne. Omfattande handel och hantverk har förekommit. Fortsatta undersökningar är plane¬
rade i detta »Lund före Lund».

Inledning
År 1934 uppmärksammades tjocka boplats¬
lager vid ett gårdsbygge söder om kyrkan i
Stora Uppåkra by cirka 5 km söder om Lund
(Fig. 1). En mindre arkeologisk undersökning
som genomfördes omfattade utgrävning av
begränsade ytor och ett fåtal provgropar samt
dokumentation av schakten för gårdshusens
fundamentsrännor. Därvid framgick att ett
mer än 1 00 meter stort område hade upp till
3 meter tjocka kulturlager. 1 dessa förekom
rikligt med lerlager och sothorisonter samt ett
stort fyndmaterial, som bestod av keramik,
ben samt järn- och några få bronsföremål
(Vifot 1 936; Stjemquist 1996). I kulturlagrets
översta del påträffades ett parti av ett hus med
bevarad golvnivå. Den västra delen av detta
ca 7 meter breda hus blev föremål för utgräv¬
ning. Ett tjockt lager med träkol och en stor
ansamling av förkolnade sädeskorn antyder
att huset brunnit ned (Hjelmqvist 1955:81
ff.). Rikligt med lerklining visar var väggarna
störtat samman. Ett stort antal fynd av varie¬
rande material tillvaratogs i de olika lagren.
Bevaringsmiljön för ben och hom var mycket

god (Berlin 1936). Huset kan dateras till över¬
gången mellan romersk järnålder och folkvandringstid omkring 400 e. Kr., och lagren
därunder innehöll keramik från romersk järn¬
ålder (Kr. f.-400 e. Kr.).
Uppåkras speciella läge bör också upp¬
märksammas. Boplatsen är belägen på den
högsta punkten inom ett betydande område
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Fig. 1. Läget för Uppåkra.
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Fig. 2. Lundaslätten med läget för de i texten omnämnda fyndplatserna. Den streckade linjen markerar en sannolikt
förhistorisk vägsträckning, till en del ännu existerande.

och därtill mitt på den flacka Lundaslätten
(Fig. 2). Därmed har man från Uppåkra
kunnat kontrollera ett omland rikt på åker- och
betesmarker.

Boplatsens särställning
Under de senaste årtiondena har begränsade
arkeologiska undersökningar inom Uppåkra
genomförts i samband med exploateringar
som vägbreddning, husbyggen och ledningsgrävningar. Uppgifter från dessa ingrepp och
den omfattande spridningen av fynd i mark¬
ytan visar på att fyndplatsen har en betydligt
större omfattning än vad som framgick vid un¬
dersökningen 1934. Som fomlämning nr 5
inom St. Uppåkra socken är den markerad
som en oval yta med en omfattning av
1100 x 600 meter (Fig. 3). På den skånska
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fosfatkartan, upprättad av Sockerfabriksaktiebolaget år 1934, framstår fyndplatsen
som den utan motstycke största fosfatkon¬
centrationen i Skåne (Arrhenius 1934).
Inom fornlämningsområdet finns idag två
gravhögar belägna norr respektive söder om
den gård vid vars byggnation boplatsen upp¬
märksammades (Fig.3). Den norra- Storehög
- har en diameter på 20 m, är 3 m hög och har
en plan ovansida. Den sydligare - Lillehög är ungefär hälften så stor. V id gårdsbygget lik¬
som vid grävning inom kyrkogården har gra¬
var från romersk järnålder påträffats. Dessa är
belägna inom boplatsområdet. Därtill finns ett
gravfält med såväl skelett- som brandgravar
daterade till yngre romersk järnålder inom ett
område ett par hundra meter öster om boplat¬
sen, vilket visar på en nära kontakt mellan booch gravplats.

Fynden från kulturlagren kan dateras från
slutet av förromersk järnålder fram till tidig
folkvandringstid (100-talet f. Kr.-400-talet
e. Kr.). Merparten av boplatslämningama har
kunnat dateras till romersk järnålder med en
ansamling kring yngre romersk järnålder/
tidig folkvandringstid. Att aktivitet också
förekommit senare framgår av enstaka fynd,
exempelvis ett ovalt spänne från tidig vikinga¬
tid som påträffats på kyrkogården. Informa¬
tionen om Uppåkra och dess omgivning före
1996 har sammanställts och utvärderats av
Berta Stjemquist (1996).
Då resultaten från 1934 års utgrävning
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publicerades, fanns det ytterst få boplatser att
jämföra med (Vifot 1936). Vid denna tid hade
endast en skånsk boplats från järnåldern un¬
dersökts - en husgrund vid Hörte i Sydskåne
(Vifot 1934). Genom de senaste årtiondenas
omfattande undersökning av jämåldersboplatser, främst i sydvästra och södra delen av
Skåne, framgår att Uppåkraboplatsen intar en
särställning (Tesch 1992; Björhem & Säfvestad 1993). Inga andra boplatser har så tjocka
kulturlager som de i Uppåkra. Inte heller finns
det någon annan boplats med en sådan om¬
fattning som den i Uppåkra. Lerklinings- och
benmaterialet från det undersökta huspartiet i
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visa dess relation till boplats¬
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Uppåkra är fortfarande det största från någon
förhistorisk hustomt i Sydsverige. Uppåkra
synes ha intagit en central roll i den skånska
järnålders bebyggelsen.

Uppåkra - en katalysator för
ett nytt projekt
Att Uppåkra efter så många års »tömrosasömn» åter aktualiserats beror bl.a. på det
ökade intresset för och den fördjupade kun¬
skapen om central platsernas betydelse i sam¬
hällsutvecklingen under järnåldern. I den
arkeologiska litteraturen har Uppåkra uppfat¬
tats som ett regionalt jämålderscentrum, kan¬
ske för hela sydvästra Skåne, med boplatsen
Vä som pendang för nordöstra Skåne (Stjemquist 1951; Ramqvist 1991; Fabech 1993,
1994; Jørgensen 1995). Trots detta har man
egentligen inte haft så mycket konkret kun¬
skap om platsen. En omständighet som varit
besvärande är att man inte känt till dess ut¬
sträckning i tid, om det varit en stor och märk¬
lig boplats från äldre järnålder enbart eller om
det funnits en fortsättning under yngre järn¬
ålder. Enstaka fynd har antytt en bosättning
under yngre järnålder, men hur omfattande
denna varit gick inte att fastställa utifrån fyndmaterialet.
I Danmark liksom i Mellansverige pågår om¬
fattande forskning kring olika aspekter på sam¬

hällsförhållandena under järnåldern. Diskussio¬
nen kring politisk maktsamling och religions¬
skifte har varit livlig. Termer som regioner och
centra har därvid kommit i frontlinjen. Tyvärr
har mellanområdet. södra Sverige, inte tillmätts
den roll och det intresse som detta område med
sitt läge och sina kontaktytor borde ha intagit
(Callmer 1986, 1991). Forskning, som berör de
dynamiska omvandlingar som präglat det första
årtusendet e.Kr. i Skandinavien, har marginellt
berört Sydsverige.
Under 1996 samlades representanter för
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några sydsvenska antikvariska institutioner
för att sammanställa ett projektprogram, vil¬
ket fick titeln Samhällsstrukturen i Sydsverige
under järnåldern. Projektgruppen rymmer re¬
presentanter från Arkeologiska institutionen i
Lund, Malmö museer, Riksantikvarieämbe¬
tets Uppdragsverksamhet i Lund (UV-SYD)
samt Hallands läns museum i Halmstad. Ar¬
keologi, medellidsarkeologi, kulturgeografi,
osteologi, palaeoekologi och keramisk analys
är inriktningar som är representerade inom
projektgruppen.
Projektet är avsett att analysera hierarkin i
bebyggelsestrukturen. Frågor som man kom¬
mer att behandla är: Vad avses med begrep¬
pet centralplats? När uppstår regional makt¬
samling över större enheter än byar eller
släkten? Är det sådana grupperingar som se¬
dermera samlas i det som är början till den
danska staten? Hur inlemmades Sydsverige i
det danska riket? Hur såg maktstrukturerna ut
här före/under integrationsskedet och senare?
Projektets katalysator är fyndplatsen Upp¬
åkra. För att förstå denna fyndplats speciella
struktur är det nödvändigt att sätta in den i en
mera informalionsrik bild av sydligaste Sve¬
rige än den som idag föreligger.
En betydande insats inom projektet blir sam¬
manställning, bearbetning och analys av det
omfattande material som framkommit vid exploaleringsundersökningama under de senaste
årtiondena. UV-SYD:s omfattande insatser
inom Skåne kompletteras med de intensiva
exploateringsundersökningarna i Malmöområdet och nya utgrävningar i södra Halland.

Nya undersökningar i Uppåkra
På våren 1996 inleddes nya undersökningar i
Uppåkra. Berta Sjernquists sammanfattning
och analys av det kända materialet och doku¬
mentationen har varit cn betydelsefull ut¬
gångspunkt inför fortsatta insatser (1996).
Avsikten med den inledande undersök-

:
s

f; r;:.

Fig. 4. Hänge av brons frän 400-talet. Omsling¬
rande förgyllda ormar, botten i vitmetall. Detta
unika spänne har valts till symbol för hela pro¬
jektet. 1:1.

ningen var att genom olika metoder samla in¬
formation inför en framtida större utgrävningsinsats. Den viktigaste frågeställningen
gällde hur länge boplatsen varit utnyttjad samt
ifall det inom det ca 40 hektar stora boplatsområdet förekom någon struktur i bebyggel¬
sen. Inom en så omfattande fomlämning som
det här är tal om kunde bebyggelsen ha varit
olika fördelad under skilda epoker.
Vid Vifots undersökning på 1930-talet
daterades de översta delarna av kulturlagret
till övergången yngre romersk jämålder/folkvandringstid, även om det i fyndmaterialet
fanns inslag från senare perioder. Det rörde
sig dock om en mycket begränsad utgrävning.
En primär fråga var därför ifall det förelåg
mera påtagliga belägg för en fortsättning av
bebyggelsen under yngre järnålder och inom
vilken del av boplatsen som denna i så fall
förekom.

Metalldetektorsökning
En metod som på ett markant sätt har föränd¬
rat synen på centralplatser är avsökning med
metalldetektor på vissa jämåldersboplatser i
Danmark. Metalldetektom ger utslag för
föremål i det översta jordlagret, vilket mot¬
svarar den omrörda ploggången. Avsökning

på tidigare kända fyndlokaler har markant ut¬
ökat fyndmaterialet på platsen. Detektorsökning av boplatsen Gudme på östra Fyn, som
tidigare var känd genom skattfynd i ädelme¬
tall, har t.ex. resulterat i ett flertal nya skatt¬
fynd, som visar platsens centrala funktion
(Petersen 1994). För fyndplatsen Sorte Muld
på östra Bomholm (Watt 1991 ) och för övrigt
även för flera andra boplatser på samma ö har
detektorsökningen resulterat i en omfattande
kunskapsökning. Följaktligen framstod metalldetektorsökning som en lämplig metod att
pröva också i Uppåkra.
Kontakt togs därför med Bornholms mu¬
seum och den metalldetektorgrupp som har
museets förtroende att regelbundet avsöka
bomholmska jämåldersboplatser. Denna
grupp har genomfört fyra intensiva avsök¬
ningar med metalldetektor inom olika delar
av Uppåkraboplatsen. Även personal inom
projektet har tränats upp och genomfört ut¬
vidgade sökningar. Resultatet har varit över
förväntan. Mer än tre tusen föremål, främst av
brons men också av silver och guld, har på¬
träffats och mätts in. Hela fomlämningsområdet har nu avsökts och det framträder tyd¬
liga koncentrationer. Dateringen av fynden
sträcker sig från bronsålder till modem tid.
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Fig. 5. Överst tre romerska silvermynt, s.k.
denarer. från bosättningens äldre skede
under romersk järnålder och därunder en
arabisk dirhem från vikingatiden. 1:1.
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Fynden ger en förändrad syn på boplatsens
användningstid. Tidigare var materialet från
yngre järnålder av mycket begränsad omfatt¬
ning. De flesta detektorupptäcktema dateras
däremot till denna tid. Förklaringen bör vara
att de yngsta och överst belägna bosättnings-

lagren skadats vid markberedning och att
fynden från dessa i betydande omfattning
finns i ploggången.
Myntfynden omfattar romerska liksom
arabiska silvermynt samt medeltida och se¬
nare präglingar (Fig. 5). De romerska silver-

r.i

Fig. 6. Föremål från bosättningens äldre skede. Överst till vänster en sporre, nederst till vänster en
fibula med hög nålhållare, i mitten ett svärdskidebeslag och till höger ytterligare en fibula som
saknar nål. Samtliga föremål är i brons och tillhör romersk järnålder. 3: 4.
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mynten tillhör det första och andra århundra¬
det e. Kr. De arabiska dirhemema har präglats
främst under 700- och 800-talen samt ett
mindre antal under första hälften av 900-talet.
Beträffande mynt daterade till vikingatid är
det påfallande att tidiga arabiska dirhemer är
väl representerade. Det hittills yngsta date¬
rade arabiska myntet är präglat tidigast 959.
Då dirhemema nu uppgår till ett 60-tal, är det
anmärkningsvärt att mynttyper som domine¬
rar skattfynd från decennierna före och efter
år 1000, engelska och tyska mynt, helt sak¬
nas. Detta skulle kunna tyda på att bosätt¬
ningen på boplatsen vid Uppåkra upphör
under andra hälften av 900-talet.
Till stor del består fyndmaterialet av
smycken, ofta av mycket god kvalitet och väl
bevarade. Rester av metallbearbetning som
smältklumpar och gjutdroppar är vanliga.
Detta kan sättas i samband med andra spår av
hantverk, t.ex. kamtillverkning vars rester i
form av bearbetat horn och ben påträffats.
Viktlod, av olika former och storlekar, till¬
hör de frekventa detektorfynden och är ett in¬
slag som talar för handel i främst vikingatid.
För uppvägning användes en balansvåg, där
viktlod lades i den ena vågskålen och bitar av
ädelmetall i den andra. Samband med detta bör

A

Fig. 7. Fågel fibula av brons 1:1.

de avklippta bitama av tenar och tackor av sil¬
ver och guld ha, liksom det faktum att de flesta
av de arabiska mynten är sönderklippta.
Det förekommer en hel del föremål, främst
fibulor, ett slags dekorativa säkerhetsnålar,
från förromersk och romersk järnålder (100talet f. Kr.- 400 e.Kr.) (Fig. 6). De har deko¬
rationsdetaljer som kombinerar impulser från
Romarriket med inhemsk stilutveckling. Tro¬
ligen har dessa tidiga föremål kommit upp till
markytan i samband med nedgravning i äldre
lager under en senare del av bosättningen eller
därefter.
Folkvandringstid (400-550 e. Kr.) och
vendeltid (550-800 e. Kr.) är väl represente¬
rade med dräktsmycken av olika typer. Ett
närmast rant hänge, omerat med två ormar,
kan ha hört till en praktfull hästutrastning
(Fig. 4). Från vendeltid härrör s. k. fågel- och
näbbfibulor (Fig. 7) liksom rektangulära
(Fig. 8) och likarmade spännen, flera tiotal ex¬
emplar av varje typ. Av den senare typen finns
ett av förgylld brons och med inlagda grana¬
ter i spännets båda ändar. Detta spänne är tro¬
ligen tillverkat i Frankerriket under 600-talet.
En annan kategori spännen som är väl före¬
trädda är de s.k. S-formade med en svängd
ormkropp försedd med huvud i båda ändar.
Ett praktexemplar är av förgylld brons med
inläggning av röda granater (Fig. 9). Flera
föremål är mer eller mindre fragmentariska. I
flertalet fall rör det sig om smycken som redan
sönderdelats under förhistorisk tid.
Det helt dominerande materialet från detektorsökningama tillhör vikingatiden. Bland

Fig. 8. Rektangulärt spänne. 1:1.
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Fig. 9. S-format spänne i
förgylld brons med dekora¬
tion av granater. 4: 1 .
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formens dekoration återgavs på blecket. Dekoration med djur- och växtomamentik finns
på många smycken (Fig. 12). Till vikingatid
hör också flera fragment av treflikiga spännen och ovala spännbucklor. De vikingatida
smyckena är så gott som alltid fragmenterade
och ger intryck av att vara metallskrot avsett
för nedsmältning.
Till de mer unika föremålen hör en liten

importföremål från vikingatiden kan ett välbevarat emaljerat spänne, troligen av iriskt ursprung nämnas (Fig. 10). Ett annat föremål,
ett delvis förgyllt beslag, har tillverkats i det
karolingiska riket.
En patris från vikingatiden ansluter väl till
andra tecken på hantverk i Uppåkra (Fig. 11).
En patris är en rikt dekorerad form, på vilken
man lade ett tunt bleck som hamrades ut så att

.
V*

i

v

IJ
:

A

Fig. 10. Ett välbevarat emaljerat spänne
från vikingatid, troligen av iriskt ursprung.
2:1.
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Fig. 11. En patris av brons från 900-tal, ansluter väl till
andra tecken på hantverk i Uppåkra. 1:1.

mansfigur av silver (Fig. 13). Mannen bär
puffbyxor vilket också finns avbildat på bl. a.
gotländska bildstenar (Nylén & Lamm 1978,
s. 91, 95).
En rad behornade små figurer från vikinga¬
tid går under beteckningen Odensframställningar. Homen avslutas ofta med fågelhuvu¬
den som ska föreställa Odens korpar Hugin
och Munin. Till denna grupp ansluter en liten
bronsfigur med hom. Här är homens yttersta
spetsar tyvärr avbrutna. Figuren är emellertid
närmare betraktad enögd och har därmed en
betydligt säkrare attribuering till Oden än
flera andra avbildningar (Fig. 14). Nedre
delen av figuren består av en tapp som anger
att den suttit fast på något slags underlag.

■

,!
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9&m

/mm
Fig. 12. Beslag med djuromamentik. 2: 1.

m
Fig. 13. Till de mer unika föremålen hör denna lilla mansfigur av silver från vikingatid. 2: 1.

Dräkten är antydd genom fina ristade linjer
såväl på fram- som baksida, och figuren har
troligen varit avsedd att ses från alla håll. Hän¬
derna är knutna och det finns spår, troligen av
järn, i dem. Frågan är om han hållit något i
händerna, vapen eller redskap, men detta får
bli spekulationer.
Ett litet profilerat lejonhuvud tillhör en ex¬
klusiv grupp (Larsson & Hårdh, i tryck, Fig.
14). Liknande i något större format sitter på
välkända vikingatida selbågar från Danmark,
och andra som använts som remändesbeslag
är kända i Sydskandinavien, bl.a. från Gorm
den gamles grav i Jelling. Ornament av detta
slag tycks höra hemma i synnerligen presti¬
gefyllda sammanhang. Från Uppåkra kom¬
mer ytterligare ett huvud av samma typ, fast
mindre och i enklare utförande. Det har suttit
på ett nu fragmentariskt föremål, kanske ett
spänne.
Detektorfynden från Uppåkra visar på plat¬
sens stora betydelse och på aktiviteterna där.
Bland detektorfynden finns ett så stort antal
av vissa smyckeformer att det sammantaget
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är fler än vad som hitintills varit kända i
Skåne. Mängden av föremål, den höga kvaliteten, tecknen på handel och hantverk samt
den långa kontinuiteten talar för en boplats
utöver det vanliga.
Några koncentrationer med detektorfynd
kan urskiljas, och de är knutna till de områden
som har de mäktigaste kulturlagren. Flera av
de föremål som kommit fram vid detektorsökning kunde man förvänta i fyndrika gravar. Även om det bevisligen förekommer
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Fig. 14. Odinsfigur i brons. 2:1.
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gravar inom boplatsområdet, är detta inte förklaringen till fyndrikedomen. Liknande fyndsituationer uppträder på flera danska lokaler
utan att några gravar belagts (Nielsen & Pe¬
tersen 1993; Watt 1991; Jørgensen & Pedersen 1996; Tombjerg 1997). Föremålen har
istället utgjort de värdesaker vilka nedlagts i
gropar invid eller i huset som skydd mot stöld
och som fått ligga kvar eller glömts bort och
sedan plöjts upp till ytan.
Dektektorsökningen har av prioriteringsskäl endast i begränsad omfattning berört
jämföremål. Ifall det stora antalet utslag för
järn beaktats, skulle detta avsevärt ha be¬
gränsat avsökningarna. Endast inom ett parti
har jämutslag tagits med. Det gäller en be¬
gränsad yta i utkanten till ett område med
mäktiga kulturlager. Här har ett 10-tal lansoch spjutspetsar från äldre järnålder tillvara¬
tagits vid ytavsökning. Genom detektorsökning framkom ytterligare spetsar. Några av
spetsarna visar på en medveten destruktion
genom omvridning eller böjning av samma
slag som förekommer i offemedläggningar.
Detta tyder på att det funnits en offerplats i
direkt anslutning till en boplatsyta. Fynden
tycks dock inte kunna knytas till någon fukt¬
mark. Troligen är det så att ritualer under äldre
järnålder förlädes utomhus, medan de under
yngre järnålder främst utfördes i stora hall¬
byggnader (Fabech 1991:287 ff.).

Ylfynd
Från jordägarna har vi fått information om
härdrester, men också om ansamlingar av lerklining och sten. En amatörarkeolog har re¬
gelbundet besökt platsen underen femtonårig
period. De metallföremål han tillvaratagit,
merparten utgörs av järn, ger samma bild
som detektorfynden med en koncentration till
vendel- och vikingatid. Av särskilt intresse är
ett fynd av en s.k. guldgubbe, ett knappt frimärksstort och mycket tunt guldbleck med en
stämplad människofigur (Fig. 15). Guldgub-

ben är i detta fall en avbildning av en kvinna
som framför sig håller en bägare, samma form
av bägare som man på andra guldgubbar ser
mannen dricka ur. Guldgubbar sätts i sam¬
band med kult, men dess verkliga användning
är oklar. Kanske har de använts som en form
av »tempelpengar».
Ytfyndsmaterialet omfattar också glas¬
pärlor, fragment av glasbägare och brons¬
smycken. Inom ett begränsat område har
rester från en kamverkstad i form av horndelar men också av fragmentariska kammar
daterade till äldre järnålder påträffats. Detta
antyder att specialiserade hantverk kan ha
förekommit tidigt på boplatsen.
Borrningar

För att få en uppfattning om kulturlagrens
tjocklek, sammansättning och utbredning har
borrningar genomförts över stora delar av
fomlämningsområdet. Kulturlager med en
mäktighet på två meter finns inom begränsade
ytor. Inom fyra ytor finns omfattande partier
där kulturlagret överstiger 1 meter i mäktig¬
het (Fig. 3). Mellan dessa ytor finns kultur¬
lager med en mäktighet av minst 0,5 m.
Genom ingående dokumentation av borrkärnoma framgår att den sammansatta lagerbild
som kunde beläggas på 1930-talet med leroch sotlinser förekommer inom betydande
delar av kulturlagret.
Arkeologiska undersökningar
De inledande arkeologiska utgrävningarna
har medvetet varit av begränsad omfattning.
Den första på våren 1996 avsåg att klarlägga
Storehögs ålder och relation till bosättningen.
Flera alternativa dateringar förelåg. Högen
har en storlek som väl överensstämmer med
de rikligt förekommande högarna i Sydvästskåne daterade till äldre bronsålder. Från 1 878
omnämnes ett gravfynd från en högunder¬
sökning i Uppåkra (Bruzelius 1878). Före¬
målen daterar gravläggningen till romersk

Fig. 15. En »guldgubbe», i detta fallet
ett guldbleck meden kvinnofigur. 4: 1 .

järnålder. Ifall det gravfyndet härrör från
någon av de båda bevarade högarna är dock
osäkert. Storehög kunde också vara funda¬
mentet för ett medeltida försvarstom, en s.k.
motte-anläggning
Det var därför viktigt att förstå högens för¬
hållande till boplatsen. Högen är belägen på
den högsta punkten i området. Kan den ha
varit av betydelse vid valet av boplatsläge?
Ett schakt upptogs, vars ena ände förde in i
högens yttre del. Kulturlagren var av mycket
begränsad omfattning i anslutning till högen.
Man synes medvetet ha undvikit att ut¬
nyttja/besudla området i anslutning till högen.
Detta tyder på att högen haft en speciell in¬
nebörd i relation till jämåldersbosättningen.
Inga fynd av boplatslämningar uppträdde i
högmanteln. Om högen anlagts på ett sent
stadium i bebyggelseperioden skulle högfyll¬
ningen ha innehållit boplatslämningar. Den
plana ovansidan och de branta sidorna mot¬
svarar profilen för högar uppförda under järn¬

åldern.
Endast tre meter från högfoten framkom
rester efter kantkedjan till ytterligare en hög.
Det finns uppgifter om en hög som redan på
1 700-talet skulle ha varit bortodlad (Fjellan¬
der 1964).
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Två mindre utgrävningar har utförts under
våren 1997 . Den ena anslöt till platsen för den
huskonstruktion som undersöktes 1934. Av¬
sikten var att fastställa ifall förändringar av
den övre kulturlagerbilden hade förekommit.
Inom ett parti som inte odlats sedan 1930-talet
förekom inte någon påtaglig påverkan, medan
fortsatt åkerbruk i direkt anslutning till schak¬
tet försänkt ytni vån med ungefar 20 cm, vilket
bör ha skadat ytnära anläggningar.
Den andra undersökningen omfattade ett
tvärsnitt genom en vall i södra delen av bo¬
platsen. Vallen visade sig vara av sen ålder sannolikt dllkommen vid fastighetsetablering
i samband med skifte på 1 700- eller 1 800-talet.
Under vallen fanns ett kulturlagcr vars undre
del innehöll härdresteroch lerlager daterade till
100-talet e. Kr., dvs. äldre romersk järnålder.

Planerade insatser
Detektorsökning och borrningar fortsätter.
Områden med svartfärgad jord i St. Uppåkras
närhet avsöks för att fastställa ifall det före¬
kommer mindre, närbelägna boplatser. Även
en avsökning av Gullåkra mosse ett par kilo¬
meter öster om Uppåkra planeras (Fig. 2). I
Gullåkra mosse har vid torvtäkt föremål från
såväl brons- som järnålder påträffats (Stjemquist 1996: 108 ff.).
S.k. geofysiska mätningar inom utvalda
områden utförs också. Mätning av det elekt¬
riska motståndet och avvikelser av magnet¬
fältet ingår, liksom avsökning med s.k. mark¬
radar. Genom dessa mätningar hoppas vi
kunna spåra eldstäder, lergolv, stenlägg¬
ningar, diken, brunnar, smedjor och nedgrävningar. Boplatsen har en omfattning av ca 40
hektar, och endast en liten del kan bli föremål
för utgrävning. Detektorsökning i kombina¬
tion med bormingsresultat och geofysiska
mätningar kommer förhoppningsvis att un¬
derlätta valet av de för undersökning mest
intressanta ytorna.
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De grävningstekniska svårigheterna i Uppåkra måste beaktas. Förutom av den kompli¬
cerade lagerföljden försvåras utgrävningen av
att jorden innehåller en hel del lera som
försvårar sållningen av uppgrävt material.
Stolpfärgningar kommer att bli ytterst svåra
att urskilja i de mörka kulturlagren. Detta
medför att en speciell och tidskrävande grävningsmetodik måste tillämpas.
Flera olika frågor önskar vi få svar på. En
av de viktigaste berör utvecklingen av bo¬
platsen. Tillhör merparten av eller hela den
bevarade lagerföljden äldre järnålder, som vid
utgrävningsplatsen från 1930-talet, eller kan
det inom vissa ytor finnas bevarade lager från
yngre järnålder? Detta har stor betydelse för
att förstå hur och när det uppträtt förändringar.
Är det verkligen så att de fyra första århund¬
radenas bosättning resulterade i tjocka kul¬
turlager, medan bosättningen under yngre
järnålder, 400-talet till slutet av 900-talet, en¬
dast avsatt ett tunt lager som plöjts sönder? I
så fall bör detta innebära att sättet att använda
boplatsen påtagligt förändrats vid järnålderns
mitt.
Genom boplatsområdet löper en västskånsk huvudväg från Helsingborg till Trel¬
leborg. Troligen har den använts redan under
förhistorisk tid. Vägen går rakt igenom Uppåkraboplatsen, och vi får en utmärkt möjlig¬
het att undersöka vägens relation till bebyg¬
gelsen. Vi hoppas också kunna granska en
passage över en bäck med en mindre våtmark
strax söder om boplatsområdet. Här kan det
finnas rester efter en bro eller ett stenlagt vad.
En genomgång av de äldsta lantmäterihandlingarna från 1700-talet har utförts av
kulturgeografen Mats Riddersporre. I en pre¬
liminär rapport pekar han på flera intressanta
förhållanden att undersöka vidare med olika
insatser (Riddersporre 1 996). 1 södra delen av
boplatsområdet går gränsen mellan Stora och
Lilla Uppåkra. På båda sidor om gränsen perifert i förhållande till 1 700-talsbebyggel-

sen - finns beteckningen Toftåkrar, namn
som brukar beteckna övergiven bebyggelse
(Fig. 3). Detta kan tolkas så att bebyggelsen
under vikingatid låg i anslutning till dessa
åkrar. Därefter skedde en uppdelning och de
två byarna uppstod. Eftersom båda byarna
finns omnämnda i kung Knut den heliges do¬
nationsbrev till domkyrkan i Lund år 1085,
måste delningen ha skett tidigare.
En annan aspekt som i hög grad är värd att
följa upp arkeologiskt gäller kyrkan, som
inte är belägen i den kända radbyn utan söder
därom (Fig. 3). Vid mitten av 1 800-talet revs
stenkyrkan från 1 1 00-talet och ersattes av ett
tegeltempel. Kanske stenkyrkan hade en
föregångare i en träkyrka som kan ha tillhört
en storgård. Åkern omedelbart sydost om
kyrkan bär på 1700-talskartan namnet Dynnegårdsåkrama, vilket kan antyda en äldre
storgårdsplacering. Av speciellt intresse är
att ett relikskrin i form av ett litet krucifix
påträffades vid detektorsökning strax norr
om kyrkan (Fig. 16). Relikskrinet härrör
troligen från tyskt område och dateras till
1 000-talet. Kanske det en gång tillhörde trä¬
kyrkan?
Läget för Uppåkra nära Lund är också en
aspekt av betydelse att närmre undersöka
(Fig. 2). Såväl vikingatida myntfynd som
smycken anger att Uppåkras betydelse som
handels- och hantverksplats upphör ungefär
samtidigt som Lund etableras under den allra
sista delen av 900-talet. Rimligen kan man i
detta spåra ett medvetet ingrepp av den dans¬
ka kungamakten i samarbete med den kristna
kyrkans representanter. Man har velat eta¬
blera ett nytt maktcentrum i Skåne på synav¬
stånd från det gamla. Därmed bibehölls en
nära anknytning till en gammal organisa¬
tionsform, men också ett tydligt avståndsta¬
gande från den tidigare centralplatsen för po¬
litisk makt, handel och hantverk samt hednisk
religionsutövning. Därmed kan Uppåkra upp¬
fattas som »ett Lund före Lund».
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Fig. 16. Relikskrin - ett enkolpion - i form av ett kruci¬
fix. 3:4.

Till de inledande undersökningarna i Uppåkra har anslag
erhållits från Berit Wallenbergs Stiftelse, Crafoordska
Stiftelsen, Gyllenstiemska Krapperupsstiftelsen och Åke
Wibergs Stiftelse. För huvudprojektet Samhällsstruktu¬
ren i Sydsverige under järnåldern har anslag erhållits från
Riksbankens Jubileumsfond. Artikelförfattarna önskar
framföra ett stort tack för dessa anslag. Ett speciellt tack
går till den grupp amatörarkeologer från Bornholm som
med sin metalldetektorsökning givit undersökningarna
en lovande start. Vi vill också tacka de amatörarkeologer
som bidragit med fynd och värdefull information.
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Circulaire n:o 269
-en unik möjlighet att bedöma skrivkunnigheten i Lunds stift år 1 825
Av Anders Nilsson
Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

Cirkuläret
Under 17- och 1800-talen skötte försam¬
lingsprästerna en stor del av den offentliga
förvaltningen, som registrering av födslar,
dödsfall, giftermål m.m. Dessutom ålades de
tillfälliga eller sporadiskt återkommande upp¬
gifter, som i stor utsträckning kom via dom¬
kapitlet med hjälp av speciella »Circulaire till
Vördige Presterskapet». Dessa kunde inne¬
hålla både stort och smått: befallningar från
Kungl. Maj:t och stiftsgemensamma frågor,
men också uppmaningar till hjälpinsatser åt
präster som råkat i nöd, bokanmälningar m.m.
Circulaire n:o 269 i Lunds stift från 1825 var
just av den karaktären. Det innehöll en kung¬
lig befallning om kollekt till de dövstummas
institut, uppgifter om att nya formulär för befolkningsstatistiken hade utkommit, med¬
delande om att stiftets prästmöte 1825 skulle
ställas in, bokanmälningar, uppmaningar till
stöd åt en präst vars gård brunnit ner samt om
kollekt till förmån för ett nytt kyrkobygge.
Dessutom fanns som punkt nr 2 följande be¬
fallning:

»På nådig befallning anmodas samteliga
Herrar Prostar och Kyrkoherdar att, en hvar
för sitt Pastorat, rörande undervisningsver¬
ket inom det samma, åt Härads-Prostarne
öfverlemna nogran Tabellarisk uppgift efter
nedanstående förskrifna Formulär, så tidigt
att Contracts- Prostarna kunna hinna i sam¬
mandrag, efter samma formulär, en hvar för
sitt Contract, härstädes aflemna redovisning
öfver förhållandet inom den I instundande
December.»

Det »förskrifna formuläret» visade tydligt
vilka uppgifter som skulle samlas in. Det
gällde antalet skolor, typ av skola och under¬
visningsform; vidare antal barn som gick i
skola, hade enskild undervisning eller som
helt saknade undervisning. Så långt var detta
formulär bara ett i raden som försökte ge en
bild av hur undervisningsväsendet var be¬
skaffat. Men sedan kom de båda sista upp¬
gifterna: Hur många av prosteriets invånare
över 15 år kunde respektive kunde inte läsa
och skriva?
Detta utgör det första kända försöket att få
uppgifter om hela befolkningens kunskaper i
dessa elementära färdigheter. Man kände nog
till att mycket stora delar av befolkningen var
läskunnig. Redan 1686 hade prästerskapet
ålagts att noga tillse att alla deras försam¬
lingsmedlemmar själva kunde läsa Bibelns
ord och Luthers förklaringar. Kontrollen
skedde via de välkända husförhören. Men att
kartlägga skrivfärdighetema, det var något
nytt. För att förstå varför även skrivkunnig¬
heten började uppmärksammas kan en bak¬
grundsbeskrivning vara nödvändig.
Bakgrunden till skrivkunnighetens
framväxande

Under 1700-talets senare del fanns ett be¬
tydande intresse för »folkupplysningen» i
Sverige. Under inflytande av kontinentens
upplysningsfilosofer växte uppfattningen
fram att alla människor kunde och borde ut¬
vecklas i seder, moral och bruk. För att åstad¬
komma detta krävdes emellertid ett ordentligt
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upplysnings- och uppfostringsprogram riktat
mot de unga.1 1768 tillsattes en uppfostringskommission med uppgift att undersöka hur
man kunde förbättra undervisningen för all¬
mogens barn på landet. Av det begränsade an¬
talet uppgifter som lämnades in framgår klart
att det var dåligt ställt med folkundervis¬
ningen. På många håll var det klockarens
uppgift att även sköta barnundervisningen,
men del var långt från ovanligt att undervis¬
ningen sköttes av »bräckliga krigsmän, för¬
ståndiga hustrur eller gatehusmän» eller att
det inte förekom någon egentlig undervisning
alls.2
Intresset från centralt håll om folkunder¬
visningen fortsatte i början av 1 800-talet. Inte
mindre än tre nya uppfostringskommissioner
tillsattes 1812, 1825 och 1839. Den sist¬
nämnda var ett led i den utrednings- och förhandli ngsverksamhet på riksplanet som ledde

-

fram till beslut om folkskolans införande
1842.
Det fanns alltså under perioden en stort in¬
tresse »uppifrån» för undervisningsfrågor.
Samtidigt fanns emellertid ett motstånd till att
låta folkunderundervisningen omfatta annat
än elementär läskunnighet och katekeskun¬
skap. Redan inför 1768 års uppfostringskommission hade många representanter för det
högre prästeståndet motsatt sig alla försök till
en förbättrad folkundervisning, och efter
1815 fick en konservativ tradition där enbart
läskunnighet och katekeskunskap förespråka¬
des övertaget i debatten.5 Vid tiden för Circulaire n:o 269 uttalade t.ex. en kulturper¬
sonlighet som Esaias Tegnér (då biskop i
Växjö) sig mycket förklenande om bönders
behov av andra kunskaper.4
Det stora intresset »uppifrån» behöver inte
betyda att folkundervisningen faktiskt för¬
ändrades särskilt mycket. Ett exempel på det
är den skrivkunnighetskampanj som den
svenska centralmakten satte in i det relativt
nyerövrade Skåne omkring 1 700 med syfte att
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försvenska befolkningen. Effekterna kan föl¬
jas i några bevarade katekismilängder; där
framgår det att kampanjen visserligen hade en
viss inledande framgång, men att befolkning¬
ens nyför värvade skrivkunnighet snabbt gick
tillbaka efter några år.5
Däremot kan man spåra tendenser till ökad
skrivkunnighet bland vissa grupper hos lands¬
bygdsbefolkningen från 1760-talet. Detta kan
inte kopplas samman med någon uppifrån ini¬
tierad kampanj utan måste ses som uttryck för
en ökad efterfrågan »underifrån» på skrivfärdighet. Man kan ställa sig frågan varför
efterfrågan ökade, och det rimliga svaret är att
läs- och skrivkunnighet började bli något an¬
vändbart och inte enbart ett led i religiös och

moralisk uppfostran.
Närmare bestämt handlar det om en i vid
mening »kommersiell» användbarhet av läsoch skrivkunnighet - inom vissa grupper,
främst bland självägande bönder.6 Under
1 760-talet påbörjades storskiftet, som fick ett
relativt stort genomslag i sydvästra Skåne.
Detta medförde en delvis ny situation för
jordägare, där sedvänja i ökande utsträckning
ersattes av skrivna överenskommelser. Pro¬
cessen fick fömyad fart under slutet av 1 700talet och början av 1800-talet, delvis på grund
av lagar och förordningar7, delvis på grund av
en ökad kommersialisering och specialisering
inom jordbruket. Förändringarna innebar att
överenskommelser, som tidigare hade base¬
rats på muntliga avtal, sedvänja, grupptryck
och ett fåtal skrivna kontrakt, nu till över¬
vägande del blev av skriftlig natur. Skiftena
var omfattande byråkratiska procedurer och
de medförde också, tillsammans med den
ökande nyodlingsverksamheten, ett ökat kre¬
ditbehov. Den ökande kommersialiseringen
innebar att allt fler bönder hade kontakt av
olika slag, inklusive skriftlig, med handels¬
män , men också att mer folk anställdes på går¬
darna och att skrivna anställningskontrakt
blev vanligare. Det blev till fördel för bonden

att själv kunna läsa och tolka förordningar,
kartor och inlagor av olika slag och att kunna
läsa, förstå och själv sätta samman kontrakt.

Där det tidigare varit tillräckligt för bonden
att vara »rituellt» läskunnig (kunnaläsa kända
texter ur bibel och katekes) blev det nu i
ökande utsträckning en fördel att vara funk¬
tionellt läs- och skrivkunnig (läsa och förstå
okända texter och själv kunna producera skri¬

ven text).
Det fanns alltså anledning för självägande
bönder i synnerhet att skaffa sig färdigheter i
funktionell läsning och i skrivning. Någon
»vuxenutbildning» var det knappast frågan
om, utan bönderna satsade på sina barns för¬
kovran. Det innebar att den vanligt förekom¬
mande hemundervisningen, där barnen lärde
sig att läsa kända texter, kompletterades med
en mer omfattande, avgiftsbelagd skolgång.
Efter enskiftets införande i Skåne (fr.o.m.
1803) ökade efterfrågan på funktionell läsoch skrivkunnighet ytterligare. Ett stort antal
skolor började byggas i socknar dominerade
av självägande bönder från c:a 1810, och vid
ungefär samma tidpunkt började nya exem¬
pelsamlingar (s.k. förlagor) användas vid
skrivövningarna. I de nya förlagorna fanns,
förutom de religiöst präglade texter som varit
allenarådande tidigare, även texter av prak¬
tiskt slag. Det kunde handla om förlagor till
arbetskontrakt, jordköp, brev till handelsmän
m.m.8
Det fanns således både ett folkligt intresse
och ett upplysningsideal som verkade för en
utökad elementär utbildning bland allmän¬
heten. 1812 års uppfoslringskommittc hade
bl.a. som uppgift att utarbeta en ny skolord¬
ning. Förslaget, som inte lämnades förrän
1825, var emellertid mycket urvattnat. Den
viktigaste punkten var att undervisningen på
landsbygden skulle förbli varje enskild sock¬
ens angelägenhet och att någon skolstadga
därför inte författades.
Dock gjordes en ny översyn av folkunder¬

visningens tillstånd genom uppföljarens,
1825 års kommittés, försorg. Ett frågeformu¬
lär skickades ut till domkapitlen, där uppgif¬
ter skulle lämnas om antal skolor, barn i skola,
lärare, m.m. Uppgifter om skrivförmåga
krävdes inte in av kommittén, men som man
skrev i betänkandet från 1 828, hade domka¬
pitel och präster uppfattat frågorna på olika
sätt och de inlämnade svaren var inte en¬
hetliga.9
Det ligger nära till hands att förmoda att
Lunds domkapitel, och särskilt biskop Faxe
med sitt stora intresse för undervisnings¬
frågor, tog tillfallet i akt och såg till att även
skrivkunnighetens utbredning inom stiftet
blev kartlagd. I resten av landet gjorde sock¬
enprästerna noggranna anteckningar i husförhörslängdema om folks läskunnighet - men
inte om skrivförmågan. 1 Lunds stift hade
emellertid prästerskapet börjat föra systema¬
tiska anteckningar även om sockenbomas
skrivförmåga i husförhörslängdema fr.o.m
1813. Visserligen var det inte alla präster som
verkligen fyllde i denna uppgift, men det
fanns förutsättningar i många socknar att
kunna lämna de begärda uppgifterna.

Formuläruppgiftemas tillförlitlighet
och användbarhet
Någon sammanställning för hela stiftet har
inte stått att finna, varken i domkapitlets arkiv
eller i biskop Faxes bevarade papper. Över¬
huvudtaget finns det mycket stora luckor i det
bevarade material som förvaras på Landsar¬
kivet i Lund. Efter en systematisk genomgång
av arkiven för de skånska kontrakten har
några sammanställningar återfunnits. De
gäller Albo och Järrestads, Frostas, Onsjös,
Rönnebergas samt Vemmenhögs kontrakt.
För dessa finns tabellariska uppställningar
sockenvis enligt Cirkulär n:o 269. Uppgifter
om just skrivförmåga saknas dock helt för
några socknar (där har sockenprästerna för¬
modligen inte kunnat lämna uppgifter) och för
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ett par socknar är uppgifterna uppenbarligen
felaktiga (antalet läskunniga plus ej läskunniga skiljer sig avsevärt från antalet skrivkunniga plus ej skri vkunniga). Trots dessa

brister finns uppgifter för 78 landsförsam¬
lingar med c:a 36.400 personer och för två
städer - Landskrona och Simrishamn - med
tillsammans 2.338 personer. Totalt finns så¬
ledes uppgifter om läs-och skrivkunnighet för
nästan 40.000 personer över 1 5 års ålder året
1825. Undersökningsområdet framgår av
kartorna.
Troligen utgör detta det största material för
att uppskatta andelen läs- och skrivkunniga
för ett tvärsnitt av befolkningen som över¬
huvudtaget existerar för Sverige under första
hälften av 1800-talet. Men eftersom det ut¬
görs av sammanställningar för ett speciellt
ändamål, har materialet en del brister ur den
nutida forskningens synvinkel . Sålunda är det
inte uppdelat efter kön. Vi kan alltså inte, en¬
bart utifrån detta material, säga något om
eventuella skillnader mellan mäns och kvin¬
nors läs- och skrivkunnighet. Uppgifterna är
inte heller åldersfördelade, och det finns inte
någon indelning som skulle kunna användas
för en analys av läs- och skrivkunnigheten
inom olika sociala och ekonomiska grupper.
Materialet tillåter emellertid en diskussion
om eventuella regionala skillnader mellan de
fem kontrakten och om skillnader mellan stad
och landsbygd, och eftersom redovisningen
gjorts sockenvis kan man också gå ett steg
längre. Professor Gunnar Fridlizius har klassi¬
ficerat de flesta socknarna i Skåne efter
dominerande jordägare. I en del socknar tillTabetl 1. Läs- och skrivkunnighet i städerna och på lands¬
bygden 1825.
Andel

Stad
Landsbygd

18

Läskunniga, %

Skrivkunniga, %

100

42,3

98,8

13,3

hörde huvuddelen av jorden gods ; sådana sock¬
nar kallas här frälsesocknar. I andra socknar
dominerades jordägandet av självägande bön¬
der; de kallas här bondesocknar. I ytterligare
en del fall var ingendera av dessa båda kate¬
gorier dominerande; sådana socknar kallas
obestämda10. Med hjälp av denna indelning
kan således eventuella skillnader i läs- och
skrivkunnighet analyseras mot bakgrund av
socknarnas socio-ckonomiska karaktär.
Det finns anledning att behandla materia¬
let med försiktighet. Vi vet inte hur bra un¬
derlag sockenprästerna hade för sina uppgif¬
ter. En tidigare undersökning på sockennivå
tyder på att bara i ungefär en socken av tre
finns anteckningar om skrivkunnighet i husförhörslängdema. 1 1 1 materialet till Circulaire

n:o 269 finns emellertid uppgifter för 80-90
procent av socknarna i de fem kontrakten. Det
kan bara bli en spekulation, men det ligger
nära till hands all antaga att präster, som undlåtit att ta reda på om deras församlingsmed¬
lemmar var skrivkunniga eller ej i samband
med husförhören, inte gärna ville tillstå det
när uppgifter krävdes in från domkapitlet. Det
kan därför i många fall tänkas att uppgifterna
om skrivkunnighet är bedömningar - eller
gissningar - av prästen snarare än en uppgift
om det faktiska antalet.
Detta illustreras även av ett av de övergri¬
pande resultaten. Som framgår av tabell 1 an¬
gavs läskunnigheten till 100 procent i städerna
och 99 procent på landsbygden! Inte bara de
båda stadsförsamlingarna utan också 33 sock¬
nar rapporterade 100 procents läskunnighet.
Visserligen var skolväsendet relativt väl ut¬
byggt i Skåne vidden tidpunkten12, men dessa
värden måste betraktas som orimligt höga.
För att närmare visa detta kan det finnas an¬
ledning att kort sammanfatta forskningsläget.
Forskning om tiden före Circulaire n:o 269
Egil Johansson visade i ett banbrytande arbete
att läskunnigheten förvisso var mycket hög
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Karta 1 . Socknar med Aö# andel skrivkunninga.
Heldragen linje - undersökningsområdet.
Streckat område - socknar med hög andel skrivkunniga.

Karta 2. Socknar med låg andel skrivkunninga.
Heldragen linje - undersökningsområdet.
Streckat område - socknar med låg andel skrivkunniga.

vid 1800-talets början, men att 90 procent
måste anses som en övre gräns för andelen
läskunniga.13 Sven-Åke Selander har anfört
skäl till att andelen kanske var så pass låg som
75-80 procent för Skånes del,'4 och Nilsson
& Svärd15 visar att c:a 77 procent av den
vuxna landsbygdsbefolkningen i Skåne var
läskunnig vid den tidpunkten. Inte förrän vid
slutet av 1800-talet förefaller värden på 98-99
procenttroliga.16Detfinnsalltsåall anledning
att misstänka att de flesta präster var (alltför)
generösa i sin tolkning av anteckningarna i
husförhörslängdema av menighetens förmåga att läsa. Frågan är om de har hanterat
skrivkunnigheten på samma sätt.
Det första problemet är då vad som avses
med »skrivkunnig». I den internationella
forskningen anses förmåga att åstadkomma
en egenhändig namnteckning vara en till¬
räckligt bra indikator på en persons skrivkunnighet. Det står emellertid utom allt tvivel
att de svenska prästerna hade högre krav än
så för att uppge en person som skrivkunnig.
Undersökningar på ett svenskt material
(giftomannasamtycken) visar att kring 1825
kunde c:a 40 procent av befolkningen skriva

en egenhändig namnteckning. Det rådde stora
skillnader mellan män och kvinnor. Mindre
än en tredjedel av kvinnorna skrev sin namnteckning, medan åtminstone hälften av männen gjorde det.17 En studie baserad direkt på
husförhörslängdema visar emellertid på
mycket lägre nivåer av skrivkunnighet. Enligt
den studien hade prästerna inte antecknat
mer än 10 procent av landsbygdsbefolkningen
som skrivkunnig. Det rådde mycket stora
skillnader mellan olika delar av befolkningen.

Män hade antecknats som skrivkunniga i
mycket större utsträckning än kvinnor, 15
procent respektive 3 procent. Bland männen
fanns det stora skillnader mellan bonde- respektive frälsesocknar. I bondesocknarna var
andelen skrivkunniga män tre gånger så stor
som i frälsesocknarna.18
Tillsammans med ytterligare andra studier
av läs- och skrivkunnighetens betydelse i ett
jordbrukssamhälle som genomgick kraftiga
förändringar19 får vi en ganska god bild av
skrivkunnighetens utbredning i olika samhällsskikt på landsbygden under början av
1800-talet. Den var mest utbredd bland de
självägande (manliga) bönderna i bonde¬
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socknar. Låt oss då se vad Circulaire n:o 269
ger för bild av skrivkunnighetens utbredning.
Övergripande resultat från
Circulaire n:u 269
Andelen skrivkunniga på landsbygden kan
beräknas till 13 procent. Detta ligger på
ungefär samma nivå som tidigare resultat. I
städema var skrivkunnigheten enligt cirkulä¬
ret 42 procent. Det finns inga egentliga
svenska undersökningar att jämföra med, men
skillnaden gentemot landsbygden förefaller
rimlig. Det rådde stora skillnader mellan land
och stad med avseende på den omedelbara
nyttan av att vara skrivkunnig. I städerna var
hantverk och handel vanligt förekommande
sysselsättningar och likaså var de flesta ad¬
ministrativa funktionerna knutna till städerna.
I de flesta sådana sysselsättningar var det nöd¬
vändigt, eller åtminstone en stor tillgång, att
själv kunna göra anteckningar av olika slag.
På landsbygden däremot var den direkta nyt¬
tan av skrivkunnighet begränsad. För flerta¬
let fanns det få tillfällen att skriva något, och
när gedigna skrivfärdigheter behövdes, t.ex.
för att sätta ihop en skrivelse till någon myn¬
dighet eller för att upprätta ett sockenstämmoprotokoll, vände sig de flesta på lands¬
bygden till prästen, klockaren eller nämnde¬
mannen. Som ovan framgått ökade dock an¬
vändbarheten av skrivkunnighet. Skiftes¬
rörelsen, ökad kommersialisering, mer kom¬
plexa kreditförbindelser etc. medförde att
fördelarna med att vara skrivkunnig blev allt

mer tydlig bland de grupper som var indragna
i förändringsprocessema. Det gällde främst,
men inte enbart, självägande bönder.
1 allmänhet fanns det också skillnader i till¬
gången på undervisning i skrivning. Städerna
var ganska väl försedda med skolor; Lands¬
krona hade tre och Simrishamn fem. Men den
skillnaden ska inte överdrivas; alla socknar i
undersökningen rapporterar att de har minst
en skola, och inte mindre än 21 landsbygdssocknar hade tre skolor eller fler. Flest skolor
i de fem kontrakten hade Gustavs socken med
åtta skolor. Skolorna hade emellertid delvis
olika funktion på land och i stad. Det kostade
extra avgifter att låta sitt barn få undervisning
i skrivning,20 och det var i första hand föräld¬
rar som kunde se att deras barn skulle få an¬
vändning förden färdigheten som var beredda
att ta de utgifterna. Det finns därför anledning
att tro att även om antalet skolor inte var på¬
tagligt mycket större i städerna, så var till¬
gången på skrivundervisning det. Men också
på landsbygden varierade förhållandena av¬
sevärt. Det gällde med avseende på tillgången
till skolor och skrivundervisning, men även
beträffande incitamenten till att låta sina barn
bli undervisade i skrivning. Det är därför in¬
tressant att titta lite närmare på den regionala
spridningen av skrivförmågan.
1 tabell 2 visas kontraktens genomsnittliga
skrivkunnighet samt den maximala variatio¬
nen inom vatje kontrakt, dvs. socknen med
lägsta respektive högsta andelen skrivkunniga i varje kontrakt.

Tabell 2. Skrivkunnighet pä landsbygden, kontraktsvis.
Kontrakt

Andel skrivkunniga, °k

Frosta

8,6
11,0

14,9
17,1
19,3

Albo och Järrcstad

Vem men hög
Onsjö
Rönneberga

20

Lägst andel skrivkunniga
på sockennivå, %

Högst andel skrivkunniga
på sockennivå, %

2.9
1,7

19.3
25.3

1.4
5.6
2.9

33,6
40,0
30,7

Som synes är spridningen inom kontrakten
mycket större än mellan dem. Vi kan emel¬
lertid se att skrivkunnigheten var mer utbredd
i de kontrakt som ligger utmed Skånes väst¬
kust, medan däremot Frosta, som ligger mitt
inne i landskapet, uppvisar den lägsta nivån.
Det förefaller rimligt med tanke på att om¬
rådena utmed kusten - särskilt västkusten var de mest kommersialiserade och moderni¬

lägsta andelen från beräkningarna för vardera
gruppen, blir skillnaden tydligare. Då blir
andelen skrivkunniga fortfarande 14,3 pro¬
cent för de kustnära socknarna, men den
minskar till 1 1 ,2 för inlandssocknama.22
Möjligheterna till kontakter med omvärlden
spelade tydligen en viss roll för hur stor andel
av socknens invånare som lärde sig att skriva.

serade områdena. I det inre av Skåne var
kontakterna med omvärlden något mer be¬

Områden med hög respektive med
låg andei skrivkunniga
Resultaten hittills är därför i linje med den
kunskap vi redan har om skrivkunnighetens
fördelning. Men skillnaderna mellan t.ex.
kustnära socknar och inlandssocknar är fak¬
tiskt liten. Det ger anledning att ställa frågan
var socknar med den högsta respektive lägsta
andelen skrivkunniga var belägna och se om
det går att hitta något annat mönster. Landsbygdssocknama har därför delats upp i kvar¬
tiler, där kvartil 1 innehåller de 19 socknar
som har den lägsta andelen skrivkunniga och
kvartil 4 de 19 socknarna med den högsta an¬
delen. Skillnaderna är stora mellan grupperna.
se tabell 3.
Vi kommer här att koncentrera uppmärk¬
samheten på kvartilerna 1 och 4. Nästan hälf¬
ten av socknarna i kvartil 4, med den högsta
andelen skrivkunniga, utgörs av stadsnära
socknar (se karta l ). Dock hamnar bara en av
socknarna i Simrishamns omland, Järrestad, i
den översta kvartilen. De övriga sju stadsnära
socknarna i kvartilen hör till Landskronas
omland. Vi vet från andra undersökningar att
skrivkunnigheten också var mycket utbredd i
de angränsande socknarna Saxtorp och V.

gränsade.
Om skillnaderna mellan kontrakt främst är
en följd av fler omvärldskontakter bör detta
kunna observeras även på sockennivå. Möj¬
ligheten att det är så har testats på ett enkelt
sätt för de båda kontrakt där det finns städer.
Socknarna i Rönneberga och Albo och Järrestad har delats upp i två grupper. Stadsnära
socknar är de som helt eller främst ligger
maximalt 10 km från respektive stad, medan
övriga kallas perifera. Det visar sig att vi kan
observera de förväntade skillnaderna, särskilt
för Rönnebergas del. Där är skrivkunnigheten
i de stadsnära socknarna 24,7 procent mot
10,9 för de perifera. I Albo och Järrestad är
skillnaderna mindre, men de finns där: 13,8
respektive 1 0,2 procent. Närheten till en stad
ökade andelen skrivkunniga i socken.
Resonemanget om att kontakter med om¬
världen stimulerade fler att lära sig skriva kan
utvidgas till att omfatta inte bara stadsnära
utan också övriga kustnära socknar.21 Anta¬
let socknar kan delas upp i två nästan lika stora
delar: de 36 kustnära socknarna, där hela eller
huvuddelen av socknen är belägen inom 10
km från kusten, och de 42 inlandssocknama.
I de kustnära socknarna var 14,3 procent av
befolkningen skrivkunnig, vilket är något
men inte mycket mer än inlandssocknamas
12,6 procent. Dessa genomsnitt är emellertid
känsliga för inverkan av extremvärden. Om
man tar bort de tre socknar som har den högsta
andelen skrivkunniga och de tre som har den

Tabell 3.
Kvartil

Andel skrivkunniga, %

Antal personer

1

4,8
12,0

9.143
19.471
7.830

2+3
4

l6'5

21

Karaby.23 De ingår i en sockentyp som kan
betecknas som kommersialiserade. De hade
relativt goda kommunikationsmöjligheter
och var indragna i en omfattande handel med
främst spannmål med köpmän från närbe¬
lägna städer. Även synen på jordägande hade
förändrats där. Skiftena hade fått ett tidigt och
snabbt genomslag, både storskiftet på 1760och 1770-talen och framförallt enskiftet åren
efter 1803. De var dessutom dominerade av
självägande bönder, som själva kunde dra
fördel av de nya möjligheter som öppnades,
Ytterligare några socknar i kvartil 4 tillhör
sydvästra Skånes slättområde. De ligger mel¬
lan Trelleborg och Ystad, men utan att tillhöra
någondera stadens direkta uppland. En av
dessa, Ö. Vemmcnhög, var en frälsesocken
och de övriga fyra är obestämda. Ö. Vemmenhög utgör, tillsammans med N. S valöv,
ett av de tydliga exemplen på att skrivkun¬
nigheten kunde vara ganska utbredd även i
frälsesocknar. Detta är ett resultat som går
stick i stäv med tidigare forskningsresultat
och som diskuteras närmare nedan.
Avslutningsvis finns en geografisk grup¬
pering av socknar med en hög andel skrivkunniga strax norr om Ringsjön (Röstånga,
Billinge, Hallaröd och N. Rörum). Området
ligger mitt i Skåne och hade inte särskilt goda
kommunikationer. Det lämpar sig heller inte
särskilt väl för spannmålsodling i större skala,
så möjligheten att bli indraget i kommersiell
verksamhet av det slaget var liten. Däremot
är det fullt tänkbart alt en mer diversillerad
ekonomi hade börjat växa fram av det slag
som senare skulle känneteckna t.cx. Göingc
och Sjuhäradsbygden. nämligen viss spann¬
målsodling kompletterad med arbetsvandringar och med tillverkning av allehanda
bruksföremål för försäljning i slättområdena.
I en sådan ekonomi, där den kommersiella
verksamheten blir allt viktigare, kan skriv¬
kunnighet i ökande utsträckning bli använd¬
bar. En egenskap delar området emellertid
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med det sydvästra slättomrädet - det domi¬
neras av självägande bönder,
Finns det då några gemensamma drag i de
socknar som uppvisar låg skrivkunnighet? De
ligger väl spridda i de fem kontrakten (se
karta 2), men ett intressant drag är att flera
socknar med låg skrivkunnighet ligger ome¬
delbart utanför de stadsnära socknarna. Det
kan tyda på att de små städernas dynamiska
effekter på landsbygden var geografiskt be¬
gränsade. Vidare finns ett sammanhängande
område med låg skrivkunnighet i socknarna
söder och väster om Ringsjön. Området är av
slättkaraktär men saknade goda kommunika¬
tioner med omvärlden. De naturgeografiska
förutsättningarna för att utveckla en ekonomi
komplementär med det expansiva spann¬
mål sodlande området i sydväst var begrän¬
sade. Området är dessutom i stor utsträckning
dominerat av gods. Detta anknyter till ett re¬
sultat som erhållits i tidigare undersökningar:
att skrivkunnigheten var mindre utbredd i
frälse- än i bondesocknar. Materialet från Cir¬
culate n:o 269 modifierar dock den bild som
tidigare framkommit, vilket diskuteras i det
följande avsnittet.
Bonde- respektive frälseförsamlingar
1 en tidigare studie av skrivkunnighetens ut¬
bredning, som baserades direkt på husförhörslängder i 24 skånska socknar 1813-1835,
konstaterades stora skillnader mellan bondeoch frälsesocknar, åtminstone för männens
del. 1 bondesocknama var nästan 25 procent
av männen skrivkunniga mot knappt 7 pro¬
cent i frälsesocknarna. Däremot var mycket
få kvinnor antecknade för skrivkunnighet i
husförhörslängderna i båda sockentyperna,
det handlade om knappt två procent.24 Detta
värde kan förefalla betänkligt lågt, men man
får komma ihåg att det var förenat med extra
kostnader att låta sina barn lära sig att skriva
och att denna kostnad nog sågs som en form
av investering i den allt värdefullare förmå-

gan att ha en »kommersiell» läs- och skriv¬
kunnighet. Det är inte osannolikt att det nästan
uteslutande var blivande husbönder som
familjer tog den extra kostnaden för. I husförhörsstudien skattades skrivkunnigheten,
för både män och kvinnor sammantaget, till
drygt 13 procent i bondesocknarna och drygt
4 procent i frälsesocknarna
Socknarna i 1 825 års material kan också
fördelas på bonde- och frälsesocknar. Men här
ingår också ett antal socknar, där antingen
jordägandet var ungefär jämnt fördelat mel¬
lan de båda kategorierna eller där klassifice¬
ring inte har gjorts (s.k. obestämda). Det är
förhållandevis många socknar som är obe¬
stämda, 38 st, men det återstår 23 bonde- och
17 frälsesocknar som utgör basen för jäm¬
förelserna. T tabell 4 har skrivkunnigheten i de
båda sockentyperna beräknats efter det att
inverkan av extremvärden har eliminerats
genom att socknen med den högsta respektive
lägsta andelen skrivkunnigai varje sockentyp
har uteslutits.25
Tabellen visar att det fanns avsevärda skill¬
nader i andelen skrivkunniga mellan bondeoch frälsesocknar, oavsett vilket källmaterial
som används som underlag för beräkning¬
arna. Andelen var betydligt högre i bonde¬
socknar trots att tillgången till organiserad
undervisning sannolikt var bättre i frälse¬
socknar.
Enligt cirkulärets uppgifter var antalet bam
per skola lägre i frälsesocknar än i bonde¬
socknar, 31 mot 37, vilket kan betyda att
undervisningskvaliteten var något högre i
frälsesocknarna. Samtidigt var andelen barn
som saknade undervisning eller bara hade
hemundervisning högre i bondesocknama
(49 procent mot 44 procent). Det var all tså en
större andel av barnen i frälsesocknar som
gick i skola 1825. Då hade ändå skillnaderna
bötjal jämnas ut; efter 1810 byggdes betyd¬
ligt fler skolor i bondesocknar än i frälse¬

socknar.2'1

Tabell 4. Skrivkunnighet i bonde- respektive frälsesocknar.
Bondcsocknar

Frälse¬

socknar

Enligt Circulaire n:o 269
Anta] socknar
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Andel skrivkunniga (%)

14.2

Enligt husförhörsstudien
Antal socknar
Andel skrivkunniga (%)

14
13,1

15
10,6

10
4,2

De flesta vuxna i socknarna lärde sig att
läsa och eventuellt skriva under en tid när till¬
gången på organiserad undervisning generellt
sett var betydligt bättre i frälsesocknar. Skill¬
nader i tillgången på undervisning kan alltså
inte förklara skillnader i skrivkunnighet. Den
avsevärt högre skrivkunnigheten i bonde¬
socknar lyder emellertid på att det var delvis
olika typer av undervisning som bedrevs i de
båda sockentyperna och att det var en större
andel bam i bondesocknar, åtminstone bland
pojkarna, för vilka föräldrarna ansåg det vara
värt de extra utgifterna för skrivundervisning.
Det stärker uppfattningen att det främst varde
självägande bönderna som såg fördelarna
med och var beredda att betala kostnaderna
för skrivkunnighet.
Tabell 4 visar emellertid också betydligt
mindre skillnader mellan bonde- och frälse¬
socknar än vad tidigare skattningar givit vid
handen. Andelen skrivkunniga i bondesock¬
nar enligt Circulaire n:o 269 är nästan iden¬
tisk med den skattning som gjorts på husförhörslängder, och den mycket goda överens¬
stämmelsen tyder på att det skattade värdet
ligger nära det verkliga. Skattningen för fräl¬
sesocknar är emellertid mycket högre enligt
cirkuläret. Visserligen finns det anledning alt
misstänka att prästernas inrapporterade upp¬
gifter ligger »i överkant», men det finns ingen
anledning att tro att det fanns kvalitetsskill¬
nader i inrapporteringen mellan bonde- och
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frälsesocknar. Det finns därför inga möjlig¬
heter att direkt avgöra vilken av de båda skatt¬
ningarna som ligger närmast det verkliga vär¬
det för samtliga frälsesocknar i regionen.
Uppgifterna från 1 825 gör att man kan ifrå¬
gasätta om mycket stora skillnader mellan
bonde- och frälsesocknar verkligen förelåg.
Avslutning

Circulaire n:o 269 har på några punkter ökat
eller fördjupat kännedomen om skrivkunnig¬
hetens utbredning under 1800-talets början.
Bearbetningen av materialet bekräftar att det
bara var en liten andel av befolkningen som
var funktionellt skrivkunnig, det tycks inte ha
rört sig om mer än 15 procent. Fördelningen
var mycket ojämn.
Uppgifterna styrker vad man tidigare bara
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har kunnat ha gissningar om: att skrivkunnig¬
heten var ganska väl utbredd i städer. Lands¬
krona och Simrishamn var små och saknade
högre utbildningsanstalter, men drygt 40 pro¬
cent av befolkningen var skrivkunnig. Även
i de omgivande landsbygdssocknama var
skrivkunnigheten hög, särskilt i Landskronas
fall, vilket tyder på att en relativt stor andel
av befolkningen där var indragen i sådana
kommersiella eller administrativa verksam¬
heter som var knutna till städerna. Detta har
för övrigt gällt hela den sydvästra delen av
Skåne, som dominerades av självägande bön¬
der. Dessa hade, sedan slutet av 1 700-talet, i
ökande utsträckning blivit indragna i ett finmaskigt nät av kommersiella och administra¬
tiva verksamheter, där det var en fördel för
den enskilde bonden att vara funktionellt
läs- och skrivkunnig: spannmålshandel, skif¬
ten, köp och försäljning av jord, kredittrans¬
aktioner.
En motsvarande utveckling förefaller ha
ägt rum i de delar av Skåne som hade mot¬
svarande socio-ekonomiska karaktär, dvs.
dominerades av självägande bönder, och
som ekonomiskt kompletterade spannmåls-
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odlingen på slättema. I de områden som det
finns uppgifter om i Circulaire n:o 269 var
den funktionella läs- och skrivkunnigheten
förhållandevis hög i skogsbygden. (Tyvärr
finns inga uppgifter för den mer omfattande
skogsbygden, Göinge.) Den ökande produk¬
tionen i slättbygden, stimulerad av handel och
skiften, möjliggjorde en ökad försäljning från
skogsbygden av varor (redskap, hushållsföremål, timmer m.m.) och arbetskraft. Den
ökande kommersiella aktiviteten kan även här
ha medfört att allt fler kontakter togs, en del
skriftliga, vilket skulle kunna förklara den
höga skrivkunnigheten i området.
Den funktionella skrivkunnigheten var
mindre utbredd i frälsesocknar. Visserligen
kan man utgå ifrån att överskottsproduktion,
t.ex. spannmål, från dessa socknar i stor ut¬
sträckning var en del av det kommersiella ut¬
bytet, och jord skiftades även i frälsesocknar.
Men - och det är den avgörande skillnaden här fattades de flesta besluten av godsäga¬
ren/förvaltaren, inte av självständiga bönder.
Incitamenten var därför svagare för de flesta
frälsebönder att lägga ner resurser på att förse
sina bam med en kommersiellt och administ¬
rativt användbar skrivkunnighet. Något mot¬
svarande kan ha gällt i de bondesocknar vars
överskottsproduktion inte var komplementär
med slättbygdens och som därför ännu inte
dragits in i några kommersiella nätverk i så
stor utsträckning.
De ovanstående resonemangen gäller ge¬
nomsnitt och nivåskillnader. Skillnaderna i
andelen skrivkunniga, även mellan närbe¬
lägna socknar, var ibland mycket stora. Detta
kan inte gärna förklaras på annat sätt än att
individuella initiativ var betydelsefulla. Vil¬
jestarka präster kan ha underlättat - eller för¬
svårat - barnens skriveundervisning. Andra
inflytelserika män som godsägare och fram¬
gångsrika skattebönder kan också ha varit
avgörande för undervisningens omfattning
och inriktning i en viss socken. Mer eller

mindre slumpmässiga faktorer är därför vik¬
tiga vid tolkningen av andelen skrivkunniga i
en viss socken, och uppgifterna i Circulaire
n:o 269 ger ingen handledning här. Överhu¬
vudtaget gäller att cirkuläret ställer fler frågor
än vad del ger svar på. Men så är det med alla
intressanta material - de kastar ett visst ljus
över det förflutna, men lockar också till för¬
djupade undersökningar.
Artikeln har tillkommit inom ramen för forskningspro¬
jektet »Skrivkunniga bönder - jordbruksomvandlingens
entreprenörer?», finansierat av Riksbankens Jubileums¬
fond, projektnr 94/351. Ett stort tack till personalen vid
Landsarkivet i Lund för vänlighet och hjälpsamhet, till
Ellen Carlsson för ett utomordentligt excerperingsarbele
samt till Lars Pettersson och Patrick Svensson för kloka
synpunkter under arbetets gång.
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I Lindmark, D.. Uppfostran, undervisning, upplysning.
Ijnjer i svensk folkskole undervisning fore folkskolan.
Album Religiouum Umcnsc 5, Umeå 1995.
2 Klose, G.. Folkundervisningens finansiering före folk¬
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Nya stenåldersfynd från norra Skåne
- den första kvartsboplatsen

Av Per Karsten & Bo Knarrström
Riksantikvarieämbetet UV Syd

I samband med fortsatta omlandsstudier inom det s.k. E4-projektet i norra Skåne inventerades i
maj-juni 1997 sjösystemen mellan Eket och länsgränsen. Flera tidigmesolitiska lokaler åter¬
besöktes och ytterligare boplatser påträffades. En av dc mest intressanta nyfunna lokalerna ligger
i anslutning till Naturskolan vid Hjälmsjöns östligaste del. Där hittades den första kvartsdominerade boplatsen i Skåne.

!

!

i

Inledning
Genom tidigare utförda inventeringar i norra
Skåne haren hittills okänd utbredning av den
tidigmesolitiska Maglemosekulturen kunnat
beskrivas.1 Närmare femton Maglemoseboplatser har hittats och ytterligare lika många
innehåller allmänmesolitiskt material. Frap¬
perande är den totala frånvaron av Kongemosekulturens ledartefakter och det spar¬
samma inslaget av Erteböllckultur. I den ti¬
digmesolitiska material sammansättningen
kunde vi urskilja faser som i Danmark och i
södra Skåne tillhör den äldre och mellersta
delen av Maglemose, dvs. perioden ca
8500-7500 f. Kr.
Den nu avslutade inventeringsomgången
berörde sjösystemen i anslutning till under¬
sökningsområdets östligare del. Vattensyste¬
men omfattar både stora och små sjöar med va¬
rierande djup och strandtopografi. Ett tiotal nya
mesolitiska lokaler dokumenterades, varav
några, bl.a. vid Vemmentorpasjön och Lärkesholmssjön, kan ges en snävare datering till
tidigmesolitikum. Det sparsamma fyndmaterialet från dessa svårinventerade mindre sjöar
kan dock inte för närvarande användas i när¬
mare diskussioner kring Nordskånes regionala
stenålderskronologi. Däremot är lokalerna vik¬
tiga vad avser fortsatta studier kring demografi
och bosättningsmönster i denna outforskade
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del av Skåne. I sin helhet har omlandsstudien
genererat 45 nya stenåldersboplatser (fig. I).2

Stenhackorna från Rössjon och Västersjön
Vi har tidigare i Ale redovisat de omfattande
tidigmesolitiska bosättningarna vid Väster¬
sjön och Rössjön. Dessa lokaler upptäcktes
under loppet av endast en dags inventering,
varför kompletterande besiktningar och ma¬
terialinsamling ansågs nödvändigt. Den nya
fältinsatsen utfördes även med anledning av
de säsongsmässigt varierande vattennivåerna
i sjöarna, vilka skapar skiftande besiktningsmöjligheter - förändringar som kan påverka
sammansättningen och därmed tolkningen av
materialet. Den tidigare bilden av en kraftfull
tidigmesoliti sk närvaro vid de båda sjöarna
förstärktes ytterligare. Ett stort flintmaterial
insamlades på de tidigare kända lokalerna
(fig. 2). Av speciellt intresse är fynden av två
stora stenhackor, varav den ena påträffades
inom en boplats med fyndmaterial tillhörande
äldsta Maglemosekultur. Den andra hackan
tillvaratogs i den sydvästra delen av Rössjön
på en boplats som också den sannolikt tillhör
Maglemosekultur (fig. 3).
Stenhackan från Rössjön är 21 cm lång och
väger 930 gram. Föremålet är tillverkat av
diabas, har rundad egg och spetsig nacke.
Hackan påträffades i ett strandhak ovanför
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Fig. I . Översiktskarta med de diskuterade boplatserna markerade.

vattenlinjen, varför ingen svallningspåverkan
uppkommit. Detta gör också att tydliga bruksskador kan ses i form av krosspår vid det runda
eggpartiet. Stenhackan från Västersjön är 19
cm lång och väger 565 gram. Deponeringen i
vattnet har medfört viss svallning, men före¬
målets spetsparti bär ännu tydliga spår av

användning. Hackan är svagt asymmetrisk i
längdriktningen och saknar yxegg. Dessa
attribut skiljer de båda grovt prickhuggna
hackoma från de långa smäckra trindyxoma
från senare mesolitiska perioder. Stenhackor
är en föremålskategori som främst förknippas
med den västsvenska Sandamakulturen, sam-
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Fig. 2. Flintmaterial från Västersjön. 1. Konisk mikrospånkärna. 2. Spån. 3-4. Mikroliter, Teckningar Bo
Knurrslröm. Skala 2/3.
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tida med yngre Maglemose. De västsvenska
stenhackorna karaktäriseras genom att flertalet uppvisar genomgående skafthål3 vilket de
två nordskånska hackorna saknar.
Det finns många förklaringsmodeller om
användningsområdet förde skafthålsförsedda
mesolitiska hackorna. Grävkäppstyngder,
statusobjekt eller föremål för rituellt bruk är
återkommande tolkningar. Samtliga dessa
hypoteser förutsätter någon form av skaftning. Hackorna från Västersjön och Rössjön
passar inte in i dessa förklaringsmodeller,
Dels är de grövre och avvikande i formen, dels
saknar de skafthål. Föremålen representerar
sannolikt också en äldre typ av stenverktyg,
som kan ha haft helt andra användningsområden.

Vi har tidigare, genom analyser av fynd¬
material och studier av paleoekologi och
demografi, argumenterat för jaktens stora
betydelse under tidigmesolitikum i Nordskåne. Hackorna kan kanske passas in i en modell där tillvaratagandet och processandet av
de stora köttrika djurens olika delar spelat en
avgörande roll. Förutom kött, skinn och hom
har den fettrika benmärgen haft mycket stor
näringsmässig betydelse i alla dokumenterade jägarsamhällen. Märgen var en omistlig
resurs som alltid togs tillvara. Ett belysande
exempel från inlandseskimåema i Alaska kan
ge en fingervisning om hur stenhackorna kan
ha använts: »Varenda smula kött, senor och
fett skärs lös. Till sist klyver de benet med
några slag av en sten eller yxhammare så
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skickligt att märgen ligger där oskadad. När
måltiden är slut finns där bara några av¬
skrapade ben kvar».4 De båda hackornas
tyngd och rundade eggpartier gör dem utom¬
ordentligt väl lämpade för bultning och krossning av ben. Verktyg av detta slag är också
något som man kunde förvänta sig på de nord¬
skånska storviltjägamas boplatser.
Hackorna eller »yxhammarna» utgör en¬
staka exempel på utnyttjandet av andra sten¬
material än flinta i Västersjön och Rössjön.
Flintan utgör dock ett helt dominerande inslag
i detta område, och vi förväntade oss en lik¬
artad fyndsituation när vi fortsatte vår inven¬
tering av sjösystemen i sydost.

1

2

‘I

4

3

Boplatsen vid Hjälmsjön
En sen juniefterniiddag i Örkelljungatrakten,
efter en inventeringsdag fylld av besvikelser,
gjordes en sista ansträngning för dagen . I årets
värsta åskväder klev vi ur bilen vid Natur¬
skolans parkering, vackert belägen på en
sandig platå i Hjälmsjöns östligaste del. Plikt¬
skyldigast och utan större förhoppningar för¬
beredde vi en snabb kontroll av strandmiljön.
En första inspektion var resultatlös, men i
erosionen orsakad av det kraftiga regnet, spo¬
lades hundratals gnistrande kvarlsskärvor
fram. Även flintor i form av spånfragment,
mikrosticklar och mikrospån påträffades. Det
fyndförande området var begränsat till en yta
av ca 1 0 x 30 m på den branta västsluttningen.
Dateringen av lokalen är problematisk av
flera skäl. Kvartsens svårtolkade fraktueringsmönster tillsammans med den tidsmäs¬
siga blandningen av olika tillslagningsmetoder utgör ett svagt underlag för kronologi.
Denna problematik är välkänd framför allt
från mellansvenska kvartsförande stenåldersboplatser. I Skåne har dock inte kvartsen upp¬
märksammats på samma sätt. Detta har sin
naturliga förklaring i rikedomen av högkvalitativ flinta och den ringa förekomsten av
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Fig. 4. FUntinvemarium från Hjälmsjön boplats 44. 1. Ko¬
nisk mikrospänkäma. 2. Fragment av konisk mikrospånkäma. 3-4. Spån och mikrospån. 5-8. Mikrosticklar.
Teckningar Bo Knarrström. Skala 2/3.

lättåtkomlig kvarts i den skånska berggrun¬
den.5 Kvartsen förekommer dock som enstaka
inslag på framför allt neolitiska boplatser, ex¬
empelvis i form av magring till keramik och
i från Nordsverige importerade flathuggna
spjutspetsar.6
På Hjälmsjöboplatsen förekom även små
bitar flinta blandade med kvartsmaterialet.
Enstaka hela spån och mikrospån påträffades
tillsammans med en intakt och en fragmenta¬
risk konisk mikrospänkäma. Anmärknings¬
värt är avsaknaden av pilspetsar, en föremålskategori som brukar utgöra ett dominerande
inslag i de tidigmesolitiska boplatsmaterialen
i Sydskandinavien.7 Däremot tillvaratogs
flera mikrosticklar, som tydligt visar på till¬
verkning av lancettmikroliter.8 Detta förhål¬
lande indikerar att materialet tillhört en spe¬
ciell till vcrkningsplats inom en större boplats29

ter. Avsaknaden av ledartefakter från den

Knacksten

I

Slagriktning
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Kärna
Städsten
Fig. 5. Grunden för bipolär teknik.

yta. Utanför den besiktningsbara erosions¬

zonen ligger ett delvis skogs- och mossbevuxet sadelläge som sannolikt utgjort den
centrala delen av bosättningen.
Det övriga flintmaterialet utgörs av små
flintor varav flera är kraftigt brända. Även om
det diagnosticcrbara flintmaterialet är litet,
ger en närmare studie signaler om vilken kro¬
nologisk placering boplatsen har. Vid direkta
jämförelser med de föremål som tidigare till¬
varatagits på Maglemoseboplatserna vid
Västersjön ses en mycket stor överensstäm¬
melse, bl.a. i spånens utformning. Plattfor¬
marna, tillslagningsmetoden och spånkämornas morfologi indikerar att det är fråga om
samma flintteknologiska tradition. Även de
koniska mikrospånkämoma och mikrosticklama ansluter väl till de tidigare fynden.
Flinttypologiskt tillhör boplatserna i Väs¬
tersjö- och Rössjöområdet den äldre- och mel¬
lersta delen av Maglemosekulturen. Inslaget
av kvarts har på dessa lokaler varit obefint¬
ligt, varför materialet antyder kontinuerlig
tillgång på flinta och ett mobilt levnadsmöns-
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yngre delen av Maglemosekultur och den ef¬
terföljande Kongemosekulturen är mycket
tydlig. Med utgångspunkt i materialet från
Västersjön kan därför en preliminär kronolo¬
gisk placering för Hjälmsjöboplatsens kvartsoch flintmalerial diskuteras. Om denna bo¬
plats varit en satellitlokal till Västcrsjöboplatserna bör det relativt korta avståndet - en
dryg mil fågelvägen - ha resulterat i en lik¬
artad materialsammansättning. Om Hjälmsj öboplatsen tillhört den äldre Maglemosekulturen, borde det mobila levnadsmönstret
också här ha avspeglats i en total dominans
för flintmaterial. Eftersom inga fynd antyder
en datering till senare mesolitiska kulturer,
bör således Hjälmsjöboplatsen placeras i
yngre Maglemosekultur, dvs. perioden ca
7500-6500 f. Kr.
Bipolär teknologi och kvarts
Norra Skåne innehåller i princip ingen natur¬
lig flinta som kan användas för tillverkning
av vapen och verktyg. I moränen ligger en¬
staka mycket små noduler av flinta som ut¬
satts för skador i anslutning till den senaste
nedisningen. Nodulema har oftast frostsprickor, vilket gjort dem helt obrukbara för
de finare pilspetstillverkningar som varit av
central betydelse under Maglemosekulturens
olika skeden. Som tidigare nämnts visar bo¬
platserna vid Västersjön och Rössjön inga
spår av kvartsutnyttjande. Hjälmsjölokal en
däremot indikerar en intensiv och även en
teknologiskt driven kvartsanvändning.
Bipolär tillslagning innebär för flintans del
att även små uttjänta rester av tidigare spåneller avslagskärnor ges fortsatt liv genom att
man kan utvinna ytterligare vassa skärvor för
exempelvis pilspetsar. Detta förhållande gäl¬
ler också kvartsen, som vid bipolär tillslag¬
ning t.o.m. genererar fler hela avslag än vid
annan bearbetning.9 En bipolär reduktion för¬
utsätter ett stumt underlag, en städsten eller
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Fig. 6. Kvartsinventarium från Hjälmsjön boplats 44. 1-3. Bipolära
kärnor. 4-7. Möjliga pilspetsar. 8-10. Avslag. Teckningar Bo Knarr-
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berg i dagen, på vilket kärnan vilar.10 (fig. 5).
Denna stenbearbetningsmetod är något som
vanligen återfinns i regioner där tillgången på
spaltningsbara råmaterial är knapp. Mjölkkvartsen Lex. har samma hårdhetsgrad som
flinta, men spaltar sig inte lika generöst. Ofta
spricker avslagen i flera delar och att tillverka
mer komplexa föremål kräver mycket stor
skicklighet. I norrländska material föreligger
exempelvis både utsökta mikrospånkämor
och flalhuggna spetsar av olika slag.11 Re¬
gionala skillnader i kvartsartefaktemas kvali¬
tativa utformning bör nog dock i första hand
förklaras med skillnader i råmaterialens sam¬
mansättning. Dessutom bygger ju ett skick¬
ligt hantverk primärt på tillgången av bra sten¬
material.
De kvartskärnor som påträffades i vår un¬
dersökning utgörs helt av bipolärt tillslagna
kvartsstycken. Även några av tl in toma har
bearbetats bipolärt och ger därmed ytterligare
indikation på en mycket knapp tillgång på

högkvalitativ flinta. En daterande ledartefakt,
ett uppfriskningsavslag från en konisk mikrospånkäma, har vidarebearbetats bipolärt,
vilket således kopplar samman flint- och
kvartsmaterialet både stentcknologiskt och
kronologiskt. Eftersom bipolära avspaltningar är tämligen oförutsägbara, blir avsla¬
gen och följaktligen även utformningen av
pilspetsarna inte lika morfologiskt likartade
som exempelvis i Danmark och södra Skåne.
Därför måste en ökad tolerans för avvikelser
i utformning och typologi accepteras tills bo¬
platser med naturvetenskapliga dateringar
föreligger. Detta gäller flintmaterial såväl
som kvartsmaterial.
Kvartsens komplicerade fraktueringsmönster försvårar föremålsbestämning men
även bedömning av de enskilda lokalemas ka¬
raktär. Vad gäller Hjälmsjöboplatsen visar
den relativt höga mängden splitter och avslagsfragmenl på förekomsten av åtminstone
en slagplats. Utgångspunkten för kvartsbear-
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betningen har varit både morännoduler och
kvarts från klyft i berg. Den senare kategorin
är av högre kvalitet och representerar sanno¬
likt importerat råmaterial, kanske från kvarts¬
utnyttjande grupper i norr där urberget oftare
går i dagen. Boplatsen skulle därför kunna
tolkas som en sydlig utpost av en småländsk
tidigmesolitisk kvartsutnyttjande grupp, för
vilka flintan utgjort ett exotiskt inslag.

Slutord
Den nu avslutade omlandsstudien längs väg
E4 har sammantaget givit liera överraskande
resultat. Det visar sig att norra Skåne utgjort
ett centralt område för den tidigmesolitiska
Maglemosekulturen i Sydsverige. Mycket
stora fyndlokaler kan sättas in i ett system med
stora basboplatser och lokaler av tillfällig eller
specialiserad karaktär. Nya fyndkategorier är
bl.a. de ovan beskrivna stenhackorna. Av stort
vetenskapligt intresse är också upptäckten
av den första kvartsdominerade boplatsen i
Skåne. Med dessa resultat i ryggen går nu
stenåldersprojeklet in i en ny fas, där regel¬
rätta arkeologiska provundersökningar av
våtmarksmiljöer planeras inför väggbygget.
Frågeställningar inför och inriktning av under¬
sökningarna kan nu preciseras. Vi börjar få
grepp om boplatsernas lokalisering i ter¬
rängen och det variationsrika material som
kan förväntas.
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