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Några reflexioner kring de högryggade åkrarna i
Kungsmarken

Axel Christophersen
Lunds universitets historiska museum, Kraftstorg I, 223 50 Lund

Lämningarna frän forntid och medeltid i form av gravhögar, runstenar, ödekyrkur eller
borgruiner lir välkända för Ales läsare. En i Skäne sällsynt fornlämningstyp är fossila spär
efter forntida eller medellida jordbruk. Etl sådant komplex finns dock i Kungsmarken
utanför Lund och blir i denna arlikel föremål för analys och tolkning.

detaljer. Det återstår därför att utföra en
sammanfattande analys av områdets fom-
lämningar och skriftliga källmaterial, men
det är ett arbete som kommer att kräva
samarbete mellan historiker, arkeologer,
kulturgeografer och växtekologer. I avvak¬
tan på ett sådant initiativ skall jag på de
följande sidorna med utgångspunkt från det
fossila- (medeltida) åkerlandskapet framläg¬
ga några nya tankar och idéer kring om¬
rådets bebyggelsehistoriska utveckling.

Inom Kungsmarkens område finns både
förhistoriska blockparceller, s.k. »ceitics
fields > (öster omGlumsbäcken) och ett stör¬
re område med långsmala bandparseller,
vilka av Nordholm tolkades som högryg¬
gade åkrar från medeltiden.7 De högryggade
åkrarna tilldrager sig naturligt intresse av
flera orsaker: 1) därför att de traditionellt
uppfattas som resultatet av en under medel¬
tiden införd ny jordbruksteknologi: högryg¬
gade åkrar anses nämligen vara resultatet
av bruket av en tung hjulplog dragen av
flera oxspann, som använts under utparsel-
lering och/eller omfördelning av marken.s

Högryggade åkrar är således en väsentlig
källa till den medeltida agrarhistorien. 2)

Kungsmarken har som ett unikt natur- och
kulturlandskap genom lång tid tilldragit sig
intresse från såväl naturvetenskaplig som
historisk, arkeologisk och kulturgeografisk
synpunkt. Den första — och också tills
vidare den största — insatsen för att utreda
kulturlandskapets historiska utveckling står
Gösta Nordholm för med två artiklar som
behandlar egendomsförhållandena i »Kungs¬
ängen Räften» (1936)' och en beskrivning
av lokalens fossila åkerlandskap (1937).2

1961 uppföljdes detta arbete av Nils Ragnar
Jeansson med en redogörelse för den flyg¬
fotografering som 1947 ägde rum i om¬
rådet.3 Omkring 1950 gjorde C. A. Althin
inventeringar av fomlämningama öster om
Glurnsbäcken, och han sammanfattade re¬
sultaten i festskriften till Lunds Akademiska
Golfklubbs 25-årsjubileum.4 Även Nils
Malmer5 och Evald Gustafsson 6 har lämnat
bidrag till områdets historia. Medeltids-
arkeologiska institutionen i Lund utförde på
mitten av 1970-talet sporadiska och preli¬
minära undersökningar i området. Någon
djupare insikt i den historiska process som
har konstitutierat kulturlandskapets karaktär
kan vi likväl icke sägas ha annat än i spridda

1



den andra sidan av mittfåran, och på så sätt
plöjs hela åkerstycket upp tills man slut¬
ligen är i parcellens ytterkant. Vid upprepad
årlig plöjning på detta sätt kommer vänd¬
ningen av torvan att medföra en mer eller
mindre kraftig förhöjning av parsellen, sam¬
tidigt som jorden i ytterkanterna kommer
att plöjas upp och in på själva parcell¬
stycket.10 Se figur I. Bredden på sådana
åkrar kan variera mellan 3-20 m och av¬
gränsas av diken som både tjänar som dräne¬
ring och som begränsning mot nästa par¬
cell. 11 Av denna orsak ligger alltid de ryg¬
gade åkrarna längs med terrängens slutt-
ningsriktning. Höjden kan variera från en
ganska svag förhöjning till cn höjd på upp
till c:a 2 m. Det normala synes enligt Spor-
rong att vara c:a 50- 100 cm. Längden kan
variera mellan 50—100 m (i Sverige) men
på kontinenten kan den bli betydligt längre
(200-300 m). Terrängen bestämmer givet¬
vis i hög grad parcellernas längd. Det gör
också den jord på vilken parcellerna ligger,
genom att sandjord tenderar att ge bredare
parceller än de som ligger på lerjord. 12

Det står sålunda klart att de rent morfolo¬
giska dragen är av sådan karaktär att de hög-
ryggade åkrarna lätt kan skiljas från andra
åkertyper. Inbördes visar de emellertid be¬
tydande skillnader beträffande storlek och
proportioner, vilket givetvis inte är särskilt
egendomligt, då såväl terräng och jordmån
som brukningstid och brukningsintensitet,
samt inte minst områdets användning efter
det att brukn ingen upphört, utan tvekan
har inverkat på parcellernas utformning och
senare bevaringsgrad. Sålunda nämner
exempelvis Taylor13 en grupp högryggade
åkrar i England som speciellt kännetecknas
genom sin låga ryggning. Sådana åkrar lig¬
ger som regel i marginella jordbruksom¬
råden, och Taylor menar att det här rör sig
om åkrar som har brukats under starkt be¬
folkningstryck för att så efter en relativt

Hg. 1. Principen bakom tillkomsten av en högryggad
åker: Torvorna blir liggande halvt på sned over var¬
andra när man plöjer från mitten och ut mot periferien.
Efter Tavlor 1975.

det finns få lokaliteter i Sverige, där hög-
ryggade åkrar i den form vi känner dem
t.ex. från England är bevarade. 3) En mer
pragmatisk orsak är att de preliminära under¬
sökningarna som medeltidsarkcologiska in¬
stitutionen utförde 1975 behöver samman¬
fattas och 4) i en artikel i Rig 1978 har
kulturgeografen U. Sporrong framställt tvi¬
vel om de fossila långsträckta åkerparcel¬
lerna i Kungsmarken verkligen är äkta »

högryggade åkrar, och samtidigt efterlyser
han en grundligare undersökning av lokalen.
I denna artikel vill jag visa att Sporrong
inte har några acceptabla argument för att
avvisa de högryggade åkrarnas existens i
Kungsmarken.

1 . Högryggade åkrar. Definition och form

En högryggad åker beskrives hos Sporrong
som en »åkerparcell som genom plöjnings-
teknik blivit ryggad mot mitten».9 Den
speciella form som har givit upphov till
beteckningen på sådana åkrar, nämligen
ryggningen mot mitten av parcellen, upp¬
kommer genom att det plöjs upp en fåra
mitt i ett långsmalt åkerstycke, som brukas
med en plog som vänder torvan. När man
vänder och går tillbaka plöjer man upp en
fåra tätt intill och parallellt med den andra.
Den tredje fåran som plöjes upp lägges på
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500mETTER FLYFOTO 1957 --Kig. 2. Akerparcdlenia pä Kungsmarkens väslra del efter flygfoto 1957.

kort brukningsperiod nerläggas. Han sätter
vidare dessa åkrar i förbindelse med hög¬
medeltidens väldiga befolkningstillväxt, och
nedläggningen äger sedan rum i samband
med den decimering av befolkningen som
sker på 1300-talet, bl.a. som en följd av
digerdödens härjningar.

Vi skall nu se att åkerparcellerna på
Kungsmarken inte på någon punkt rent mor-
fologiskt avviker från de variationer de hög-
ryggade åkrarna uppvisar såväl på konti¬
nenten som i Sverige. Tvärt om kommer
det att visa sig att de argument Sporrong
anför mot att parcellerna i Kungsmarken
skulle vara högryggade åkrar, nämligen
deras svaga ryggning, i verkligheten kan
vara resultatet av en bestämd historisk ut¬
veckling. Först skall dock göras en beskriv¬
ning av de naturliga odlingsbetingelsema

i området, det vill säga de förutsättningar
som ges genom terrängformation, jorbonitet
och hydrologiska förhållanden.

2. Landskapsurformning, jordmån och
hydrologisk status

De högryggade åkrarna ligger i Kungsmar¬
kens västra del, dels i tuvig ängsmark, dels
inne på golfbanans fareway (fig. 2 och 3).
Parsellerna ligger till stor del i en sydslutt¬
ning med den högsta punkten c:a 86 m ö.h.
De lägst liggande parcellerna ligger om¬
kring 70-meterskurvan. Själva parsellerna
ligger, som framgår av fig. 2 och flygfotot
fig. 3, i tre avgränsade »block » eller tegar.
Åkertegarnas begränsning följer naturligt tre
väldränerade höjddrag i terrängen. Mellan
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Fig. 3. FlygfoUi 1957 av Kuiigsiaarkcn» västra Jei saml osira Jeku a\ Ostia Iorns åkermark. De streckade
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som en gång har varit torra sandbackar, numera till stor del utplöjda. Återgivet med tillstånd från Försvarsstaben.

dessa höjder ligger fuktiga vatten- och moss-
områden. Dessa är i dag delvis torrlagda
till följd av en omfattande dränering i och
omkring området i början av detta århund¬
rade. 14 På flygfotot (fig. 3) kan dessa ut¬
torkade, fuktiga områden och bassänger ses
som mörkare avteckningar i landskapet.
Speciellt framhävs de fuktigare partierna i
de lägre liggande nedre delarna av åker¬
tegarna. Tegarnas begränsning till höjd-
områdena är också påvisade av Nordholm.15
På den topografiska kartan från 1810 är det
innanför den västliga delen av Kungsmar-
ken intecknat fyra höjdområden.16 Dessa
fyra höjder är i dag mer eller mindre iakt¬
tagbara i terrängen (fig. 4). På en geomet¬

risk karta över egendomen (»Kungsängen
Räften») från 1711 (fig. 5) är tre av dessa
höjder namngivna: den nordligaste höjden
(lit. C) kallas härför »Kungsbacken >. 1782
blir den västligaste delen av Kungsbacken
överförd till Östra Torn. Den överförda
delen kallas »Tombjer».17 Öster om Kungs¬
backen ligger »Glumsbacken» (lit. A och B)
och söder om denna återigen »Högastens-
backen» (lit. D och E). På flygfoto (fig. 3)
kan man se att höjdstråken Kungsbacken
— Tombjer har fortsatt in på det som nu är
Östra Toms mark: den västliga delen av
höjdstråket, som är helt uppodlat i modem
tid, avtecknar sig i åkern som ett ljusare
parti. Sammanfattningsvis visar flygfotot att

4



TOPOGRAFI

-iS
f

r
i( /"82

—---80,

\80'
V_<*a >6

;1'i!\_.
1

"72."X)-86-ÿ

v
ÍS.

V

1
Fig. 4. Kungsmarkcn. Nuvarande marktopografi. Utdrag ur agrogeologiska kartbladet Hardeberga 1947. SGU
Ser Ad. nr 1.

den terräng som nu är uppodlad mellan
Östra Tom och Kungsmarken, speciellt den
östligaste delen, ursprungligen har bestått
av motsvarande torra höjdstråk (ljusa par¬
tier) begränsat av fuktigare inosstråk.

Kungsmarken ligger helt och hållet utan¬
för Romeleåsens urbergsformation. Den
västra delen av Kungsmarken har en berg¬
grund bestående av colonusskiffer (cilurisk
bergskiffer),18 och där ovanpå ligger glacial
moränavsättning bestående av en kalkrik
skiffer- urbergsmorän uppblandad med
varierande mängder sand och lera. Moränen
ar avsatt av nordost-isen och är rik på ur¬
bergsblock.19 Materialet i denna nordost-

inorän är betydligt näringsfattigare än mate¬
rialet i den morän, som ligger omedelbart
väster om Kungsmarken, nämligen den del
av den baltiska moränen,20 som kallas syd¬
västmoränen.21 Skillnaden i jordens ferti¬
litet och därav följande brukningsgrad,
framgår klart av bebyggelseintensiteten
inom de två olika moränområdena, mätt i
gårdar per arealenhet: genomsnittet för hela
Skåne ligger på 127.6 gårdar/mil2. Sydväst¬
moränen ligger betydligt över denna be¬
byggelseintensitet medan nordostmoränen
är betydligt mindre intensivt bebygd (under
41,1 gård pr. mil2).22 (Sc fig 6).

Även bebyggelsemönstret är annorlunda:
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Fig. 5. Geometrisk karta över Kungsängen Räften 1711. Foto: Nils Erik Jehrbo, Nationalmuseum, Köpenhamn.

och stora utmarksområden på östsidan.
Kungsmarken ligger i detta sistnämnda om¬
råde, medan exempelvis Östra Torns in-
mark före enskiftet i början av 1800-talet
låg på sydostmoränen, utmarks- och ängs-
områdena däremot huvudsakligen på nord-
ostmoränen.

Innan dräneringen kom till stånd gjorde
de hydrologiska förhållandena det omöjligt
att bruka hela den sluttning som Kungs-
markens västra del utgör: man har varit
tvungen att ta hänsyn till de lågt liggande
vatten- och moss-stråken, och därför har
man begränsat de brukade områdena till de
torra moränbackama. Det är helt och hållet
dessa som ser ut att Tia bestämt åkertegarnas
storlek.

nordostmoränens utbredning sammanfaller
med de stora utmarksområdena23 och en
gles bebyggelse (5.9 byar per mil2. Genom¬
snittet i Skåne ligger på 11 byar/mil2)24
och med enskiftesbruket som förhärskande
brukningsform.25 På sydvästmoränen där¬
emot ligger bytätheten långt över det skåns¬
ka genomsnittet, nämligen 19.6 byar/mil2.
Sydvästmoränen ger tillsammans med de
bättre delarna av sydostmoränen ett sam¬
manhängande bylandskap,26 i vilket jorden
i allmänhet blev brukad i trevångsbruk.
Byarna består också av flera bruknings-
enheter än vad som är fallet med de byar
som är belägna på nordostmoränen. Det går
med andra ord en klar agrokulturell gräns
omedelbart väster om Kungsmarken, med
fullåkersbygden på västsidan, sämre jord

6
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3. Allmän beskrivning av de högryggade
åkrarna

upp till c:a 250 m. Ryggningen är obetyd¬
lig (10—20 cm). Det speciella med denna
teg är att den för det första avskäres av
gränsen mellan Kungsmarken och Östra
Tom marker, för det andra att parcellerna
ligger snett mot denna gräns, vilket betyder
att de vid någon tidpunkt måste ha fortsatt
in på den mark som nu äges Östra Torn.
Det är då naturligt att antaga att hela den
höjdsträckning som en gång har utgjort
Kungsbacken har varit odlad. Hälften av
höjdsträckningen ligger som ovan nämnts
idag odlad inne på Östra Toms mark. Det
verkar tämligen klart att Kungsmarkens
västra del och östra delen av Östra Toms
mark vid en eller annan tidpunkt har till¬
hört en sammanhängande brukningsareal.

3. 1 Parsellsystemet på Kungsbacken/
Tombjer

Åkerparsellema återfinns som nämnts ovan
koncentrerade i tre oregelbundna men väl-
avgränsade tegar (fig. 2). Tegarna har inte
varit föremål för någon fullständig uppmät¬
ning i fält. Fig. 2 är en utteckning av par-
sellsystemen såsom det registrerats på flyg¬
foto (1957). (fig. 3)

Den högst liggande tegen finns i Kungs¬
markens nordvästra höm, på den 1711
omtalade Kungsbacken. Parcellerna ligger
längs med terrängens sluttningsriktning,
med en bredd mellan 3 och 5 m och en längd

7



det verkligen rör sig om samma åkerteg
som 1711 länge har legat öde och varit an¬
vänd som ängsmark. Enligt beskrivningen
skulle tegen ha en areal på 12 tunnland.28
Ett tunnland är den areal som man kunde
beså med en tunna utsäde. Detta mått blev
vanligen satt till 14.000 aln2.29 Åkertegen
på Kungsbacken skulle således representera
ett odlat område på c:a 6.1 ha. Men tid¬
punkten för denna uppodling vet vi ingen¬
ting om utom att den måste ha ägt rum långt
före 1711. Jag återkommer senare till denna
fråga.

KUNGSMARKEN

t

r1SYOVÄSTMORÄNEN
l_!j («/SATT AV

-5YD05TM0RÁN
AVSATT AV DE

DEN $I$TA SALTISKA SSTRÖMMEN)

3.2 Parsellsystemet på Glumsbacken

Denna teg ligger omedelbart öster om
Kungsbacken-tegen. Den har en närmast
kvadratisk form, c:a 250x250 m, med en
mindre utlöpare i söder. De längsta par¬
cellerna är strax under 300 m långa, och
även dessa ligger längs med terrängens slutt¬
ning. Stora delar av tegen ligger dock på
ett relativt plant område omkring 80-mcters-
kurvan. Det har diskuterats huruvida tegens
östligaste parceller har fortsatt in under den
borganläggning, som Nordholm sätter i för¬
bindelse med den ärkebiskopsborg som om¬
talas i ärkebiskop Kar! Erikssons testamente
från 1334.30 Detta låter sig i dag inte av¬
göras enbart genom okulärbesiktning: Både
pä flygfoto och i fält kan man se att par¬
cellerna går ända upp till borgens västra
sida, men ingenting tyder på att själva tegen
har fortsatt vidare österut. Därtill kommer
att den areal som uppges på tegen 1711
(10.7 tunnland=c:a 5.4 ha) tämligen väl
stämmer överens med den fossila tegens
nuvarande areal (c:a 5.7 ha). Men på 1711
års karta ser emellertid ut som om den öde¬
åker som kallas lit. B, sträcker sig ända
fram till sluttningen mot Glumsbäcken. och
dessutom ser både borgens brunn och skor¬
sten till att vara markerad innanför det om-

(DEN INRE]EN (I
N Al_ RSTDOSTMORåNEN

MORäNEN! ~9; DRE SALT ISKA ISSTROMMENIi ÄN
(DEN YTTRE I

QDSKIFFE RUR B6RCSMORÄNE N (INKL ROME LÅSEN )

-CDSKIFFERURÍERGSMORANEN (NORDÖSTRA)

NORDOST¬
MORANEN

IZ] VOM»SLATTEN

LUSANOOMRÁOE VID ÖRESUND

---HARADSGRANS

Fig. 6. Sydvästra Skånes geologi. Efter Dahl 1942
fig. 2,

Men hur långt tillbaka i tiden har det skett?
Den gräns som nu finns mellan Kungs-
marken och Östra Tom är inte äldre än 1782,
då storskiftet ägde rum. Vid denna tid blev
Östra Tom tilldelade den västra delen av
Kungsbacken, som kallades Tombjer. Åker¬
tegen på Kungsbacken kan emellertid ha
legat öde under lång tid före 1711, eftersom
det sägs i den beskrivning som medföljer
1711 års karta över egendomen Räften att de
öde åkrarna länge har varit använda som
ängsmark. Dessa öde åkertegar är mar¬
kerade på kartan med en annan färg och
har fått bokstavsbeteckningen B-E (fig. 5).
Ödeåker C på denna karta har en form som
nästan är identisk med den form som det
bevarade parsellsystemet på Kungsbacken
har idag. Det är därför ingen tvekan om att

8
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Fig. 7. Kungsmarken. Snitt genom åkertegen på Högastensbacken.

råde som är utmärkt som ödeåker. Stämmer
detta är alltså tegen äldre än anläggningarna
av borgen, och de direkta spåren efter åkern
har med stort sannolikhet försvunnit under
uppförandet av borgen. Att den nuvarande
arealen och tegens areal 1711 stämmer över¬
ens kan förklaras genom att det inte var
själva ödeåkerns areal som lämnades, utan
bara den area! av ödeåkern på vilken man
skördade gräs. Den östligaste delen av
tegen bör hållas utanför arealberäkningen
eftersom den hade tagits i anspråk av borg¬
anläggningen.

Slutsatsen av denna genomgång blir att
åkertegen på Glumsbacken förmodligen är
äldre än borganläggningen. Det är möjligt
att kommande grävningar kan bekräfta eller
motsäga detta resonemang.

med markeringen litt. D och E. Arealen
uppges till 18.2 och 12.7 tunnland, vilket
omräknat ger 15.6 ha.

I den sydligaste av dessa två kvadranter
utfördes 1975 en undersökning i form av
ett c:a 20 m långt schakt som lades vinkel-
rät mot parcellerna. Schaktet kom att om¬
fatta två halva och två hela parcelltvärsnitt
(fig. 7). Snittet visar att båda de hela par¬
cellerna hade en bredd av c:a 6 m och en
höjd mellan 10-20 cm. Snittet visade att
parcellerna hade en låg men klart ryggad
form. Något kol observerades inte i jorden.

Tegen på Högastensbacken är den mest
förstörda av Kungsmarkens fossila åkrar,
genom att hela tegens nordöstra hälft såsom
den är återgiven på 1711 års karta blev för¬
störd av Skånska Infanteriregementets skjut¬
bana, som anlades 1917. Samtidigt blev
delar av området planterat med gran.313.3 Parsellsystemet på Högastenbacken

Detta är den största sammanhängande åker¬
tegen på platsen och den är belägen på de två
sydligaste höjdstråken. Den har närmast for¬
men av två kvadrater som sammansatts i ena
hörnet. Parsellema ligger längs med ter¬
rängens sluttningsriktning, och de längsta
parsellema i södra kvadranten är c:a 300 m
länga, medan de i den norra kvadranten
är c:a hälften så långa. Tegen är registrerad
på 1711 års karta över Räftens egendomar

3.4 Sammanfattande karaktäristik av
de högryggade åkrama

De högryggade åkrarna i Kungsmarken
ligger på den kuperade näringsfattiga nord¬
ostmoränens yttersta östra utkant, i en syd¬
sluttning ner mot Sularpsvägcn mellan Lund
och S. Sandby.

Parcellerna är samlade i tre tegar. och
tegamas begränsning bestäms av torra
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moränbackar som sticker upp mellan mera
låglänta och fuktiga vatten- och mossdrag.
Parsellemas längd varierar mellan 150—
300 m, bredden varierar mellan 3-6 m och
höjden mellan 10-20 cm. Eventuella fram¬
tida fältundersökningar kommer utan tvekan
att nyansera denna beskrivning. Höjden
underskrider utan tvekan den normala, men
så vitt jag kan se avviker de inte alltför
mycket från de högryggade åkrar som Spor-
rong har uppmätt: På Viaskogslokalen vid
Kumla i Närke var åkrarna inte högre än
mellan 25-40 cm. Beträffande längden är
de de klart längsta högryggade åkrama i
Sverige: de hittills längsta högryggade åkrar¬
na lär finnas på lokalen Hästhagen i Öre¬
bro.32

Enligt 1711 års karta skulle ödeåkramas
areal, om den utlades som ängsmark, utgöra
53.6 tunnland, vilket kan omräknas till 27. 1

ängsmark utan det kan också ge en för¬
klaring till uppkomsten av namnet Häst¬
hagen och en bekräftelse av antagandet om
att det område som år 1490 bar detta namn
och det nuvarande Kungsmarken, inom vil¬
ket ärkebiskopsborgen Glumstorp ligger, är
identiska. Är detta riktigt är det mycket
troligt att åkrarna redan 1334 legat öde och
varit utlagda som betesareal för biskopens
hästar. År 1 222 daterar ärkebiskop Andreas
Sunesson ett brev från »Glustorp» 35 varför
borgen då måste ha existerat. Det är troligt
att om åkrarna inte nedlades tidigare än
anläggningen av borgen, så nedlades de i
varje fall samtidigt som uppförandet av
borgen ägde rum.

Av det ovan anförda framgår att borgen
senast måste ha anlagts någon gång i början
av 1200-talet, varför man som en hypotes
kan anföra att de högryggade åkrarna på
Kungsmarkens västra hälft senast har bru¬
kats någon gång vid 1200-talets början. Att
åkrama skulle ha tillhört själva borgen och
blivit brukade samtidigt som dess existens,
såsom Nordholm36 och sedan Althin 37 an¬
tyder, finner jag föga rimligt.

Om åkrama inte låg i anslutning till bor¬
gen Glumstorp vem ägde dem då? Rckogno-
ceringar i marken har inte medfört spår efter
ödebebyggelser i området, så det är föga
troligt att åkrama skulle ha tillhört en nu
okänd nedlagd by eller ensamgård, såvitt
det icke på den plats där borgen nu ligger
tidigare har legat en ödegård med namnet
Glumstorp (-torpnamnet skulle kunna tyda
på en vid övergången mellan vikingatid/
tidig medeltid utflyttad ensamgård). Likväl
ser det ut som om åkrarnas tillhörighet sna¬
rare står att finna i området väster om
Kungsmarken, nämligen i vissa förhållan¬
den omkring byn Östra Toms östliga ängs-
och åkermark.

Vi har tidigare nämnt att höjdstråket
Kungsbacken ligger både på Kungsmarken

ha.

4. De högryggade åkrarnas ålder och
tillhörighet

Åkramas ålder har hittills inte kunnat fast¬
ställas genom daterbara fynd eller 04-
prover. Vi har sålunda endast skriftliga käl¬
lor och lösa indikationer att gå efter när
åkramas ålder skall bestämmas.

Utifrån kartupplysningar vet vi att åkrarna
på Kungsmarken år 17 1 1 »under långa tider
brukats som äng». Omkring 1490 anges
det att Domkapitlet har en ängsmark i »Häst-
hagen» 33 nära Östra Torn. Denna hästhage
kan mycket väl ha varit namnet på Kungs¬
marken. Så länge kan alltså åkrama ha legat
öde. År 1334 testamenterar ärkebiskopen i
Lund, Karl Eriksson, sina otämjda hästar
i Glumstorp till sin bror Knut.34 Detta in-
dikerar inte bara att området omkring ärke¬
biskopsborgen Glumstorp har legat som
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Fig. 8. Karla över Östra Torns ängs- och åkermark, upprättad i samband med enskiftet 181.3. Teckning efter
originalkarta av Christina Borstam, Historiska Muséet. Lund.

och Östra Torns egendom. Vi har också
nämnt att åkerparsellerna kan ha fortsatt
in på Östra Toms nuvarande mark. I sam¬
band med storskiftet blev västra delen av
Kungsbacken, kallad Tornbjer (1782), över¬
förd till Östra Tom. På en karta över Östra
Torns egendomar 1814, som upprättats i
samband med enskiftet, är den gamla grän¬
sen mot Kungsmarken (före storskiftet) in¬
tecknad (se fig. 8). Denna gamla gräns går
genom en åkerteg som gränsar till Utmarks¬
området i norr. Tegen kallas »Nyvang« på

kartan från 1814. Den östliga delen av Ny¬
vang, närmare bestämt den del som ligger
mellan den gamla gränsen och gränsen som
upprättats i samband med storskiftet, kallas
pä 1814-kartan för »Omabjer». Det är ingen
tvekan om att detta Omabjer är namnet
på det område som år 1782 kallades Toma-
bjer. Det finns således ingen tvekan om att
åkertegen Nyvång, belägen i Östra Toms
»östra ängar» och den fossila åkertegen
på Kungsbacken vid en eller annan tidpunkt
har utgjort en och samma brukningsenhet.
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Det är därför inte underligt att den fossila
åkertegens bredd i väster överensstämmer
med Nyvångcns östra bredd.

Allt detta indikerar enligt min uppfatt¬
ning att det område som långt tillbaka i
tiden har legat som ängsmark i Kungsmar-
ken väster om Glumsbäcken och Östra
Torns »östra ängar» ursprungligen har ut¬
gjort ett sammanhängande ängsmarkom-
råde. Analysen visar vidare klara förbindel¬
ser mellan Nyvång och Kungsbackens fos¬
sila åkerparseller som gör det troligt att så¬
väl Nyvång som de andra i Östra Toms
»östra ängar» belägna åkertegarna har varit
brukade samtidigt med parcellerna inne pä
Kungsmarken. I så fall skulle det vara bön¬
derna i Östra Tom som på ett tidigt stadium
bröt nytt land i byns ena ängsmarkområde.
Vi skall närmare se på detta förhållande
och börjar med att fråga var ifrån beteck¬
ningen »Nyvång» egentligen stammar.

Sven B. Ek 38 anger att området »östra
ängar» började brukas i början av 1800-
talet. Nyvång skulle då ha varit en av de
nyupptagna åkertegarna, vilket förklarar
namnet. Men om Nyvång verkligen inte
blev brukat förrän under modem tid, hur
skall man då förklara att den proportionellt
överensstämmer med en fossil åkerteg som
bevisligen har legat öde i många hundra år?
Här kunde man naturligtvis ge den förkla¬
ringen att de torra moränbackama (som inte
har ändrat utsträckning genom århundra¬
dena) satte naturliga gränser för åkrarnas
storlek, och att det skulle kunna förklara
överensstämmelsen i bredd. Så enkelt kan
det emellertid inte vara, det är i varje fall
inte hela förklaringen: Den fossila åkertegen
på Kungsbacken har utan tvekan fortsatt
in på den nuvarande (eller rättare sagt år
1814 existerande) Nyvång, och den mest
närliggande förklaringen är att det faktiskt
inte rör sig om en upptagning av nya åker¬
tegar i början av 1800-talet, utan snarare

en nvupptagning av gamla, i en längre
period nedlagda åkertegar i byns ängsmark.
Vid ett tillfälle, nämligen vid en avsönd¬
ring av ängsmarkens östligaste del till ärke¬
biskopen (vi återkommer senare till detta),
har den östligaste delen av den ursprung¬
liga åkertegen på Kungsmarken, samt två
andra i området belägna tegar blivit be¬
varade för eftervärlden som fossila åkrar
genom utläggning av det avsöndrade, par¬
tiellt brukade ängsområdet, till full ängs¬
mark och hästhage för ärkebiskopens hästar.
Det är denna tillfällighet som inte bara gör
det rimligt utan högst troligt att påstå att
Kungsmarkcns högryggade åkrar, och där¬
med också den mark som ärkebiskopens
borg Glumstorp ligger på, ursprungligen
har tillhört byn Östra Torn, till en böljan
som en del av dennas ängsområde.

Vi skall senare återkomma till hur man
kan tänka sig att förklara inte bara varför
invånarna i Östra Tom en gång under lop¬
pet av medeltidens första århundraden har
låtit upptaga små åkertegar i den närings-
fattiga ängsmarken mellan fuktiga vatten¬
drag och mossbassänger utan också varför
de åter blev nerlagda. Låt oss först kasta
en snabb blick på byn Östra Tom strax väs¬
ter om Lund.

5. Från Villa Thorni till Östra Torn

Östra Tom ligger i dag bara c:a 2 km nord¬
ost om Lunds centrum och är så gott som
helt uppslukad av staden. Byn har genom
tiderna haft skiftande namn, men stammen
»torn» har alltid ingått i det. Enligt ort-
namnsforskningen skall detta »torn» betyda
hagtom och man menar att byn kan ha fått
sitt namn genom en närliggande krattmark
av hagtom.39 Man har spekulerat över om
en sådan hagtomskratt kan ha fungerat
som en helig lund, och att det i verkligheten

12



är denna betydelsefulla religiösa funktion
som har varit den direkta orsaken till att
byn har tagit namn efter krattmarken. Att
Torn, som är det äldsta kända namnet på
byn, under förhistorisk tid har spelat en be¬
tydande roll i regionen indikeras av att
häradet har fått sitt namn uppkallat efter byn
(omkring 1 300 känt under namnet Thomae-
heret). Häradsnamnet skulle betyda »byn
Thoms invånares härad».40 Byns märkbart
centrala position inom den region som i
historisk tid är känd som Thoma härad kan
gå tillbaka på dess funktion som ett religiöst
och kultiskt centrum.

I Necrologium Lundense från 1120 är byn
känd som »villa Thomi-{=landsbyn Thorn),
men år 1228, i Liber Daticus kallas byn för
Thorn orientali (=det östra Thom). Under
förutsättning att man år 1 120 och 1 228
talar om samma by (vilket för övrigt fram¬
går av sammanhangen), måste det ha skett
något med bebyggelsen som gör det nöd¬
vändigt att poängtera att det är östra Thorn
man talar om, rimligtvis till skillnad från en
annan by som också bar namnet Thom.
Av preciseringen »östra» framgår det att
denna andra Thom logiskt nog bör ligga
väster ut, nordväst eller sydväst om Östra
Thorn. En sådan by finns, nämligen Vall¬
kärra Torn, som är belägen c:a 8,5 km
nordväst om Östra Thorn, och som bara är
avskild genom den stora allmänningen norr
om Lund, som kallas »Ladugårdsmarken».
Dennas belägenhet i nära anslutning till byn
Vallkärra (med sockenkyrka) är märklig:
Man skulle i första hand vilja tro att Vall¬
kärra Tom innebär en utflyttning från Vall¬
kärra, och inte från det mera avlägset lig¬
gande Östra Tom. Vallkärra by är säkert
en gammal by som utan tvekan har legat
på samma ställe under den historiska tiden.
Att Vallkärra Tom och Östra Torn en gång
i tiden har utgjort en by, såsom Pamp 41 har
föreslagit, är i varje fall helt osannolikt.

Om Vallkärra Tom emellertid är en utflytt¬
ning från moderbyn Thorn — vilket för när¬
varande inte helt kan avskrivas — har denna
utflyttning skett någon gång mellan 1120
och 1228, då Thom ändrar namn till Thom
orientali. Sådana sprängningar och utflytt¬
ningar från äldre bykärnor i centralbygden
och ut i marginalområdena är inte alls ovan¬
liga under den tid som det här är tal om,
utan det hör snarare till den generella bilden
av bebyggelseutvecklingen i de första år¬
hundradena efter vikingatidens slut. Feno¬
menet är känt över hela Norden och disku¬
terat av ett flertal forskare.42 Bakgrunden
till sådana utflyttningar var den över hela
Europa från 1000-talets begynnelse starka
befolkningstillväxten, som delvis var be¬
tingad av och delvis var en förutsättning
för en ökad produktion.43 Befolkningstill¬
växten var så stor under 1 1— 1200-talcn att
det snart blev ett problem att skaffa föda
till »överskottsbefolkningen». Detta kunde
ske på två sätt a) genom att man flyttade ut
från byn och bröt nytt land i utmark och
allmänningar, och b) genom att bruka nytt
land innanför den etablerade byenhetens
marker. Båda »metoderna» ägde rum, vilket
medförde en inte obetydlig ökning av lan¬
dets totala areal brukad jord.44 Det är inget
som hindrar att man betraktar Vallkärra
Torn som en sådan utflyttarby från Thom
under en period då det var vanskligt att föda
byns innevånare med det som blev produ¬
cerat på de egna jordarna.

Hur gammal kan byn Thom vara? Det har
inte gjorts några fynd i byn som kan antyda
dess ålder, men det är intressant att iakttaga
att Östra Torn i dag ligger centralt i ett om¬
råde som karaktäriseras av hög fosfathalt
(fig. 9). Ett område på c:a 1300x 100 m har
en fosfathalt på 45-99P0 Innanför detta
område finns 5 fläckar med en utsträckning
av 100 — 400 m som innehåller dubbelt så
hög fosfathalt, nämligen 100—190 P . Dessa
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skänkte ett halvt bol i Toma by (d.v.s. en
halv egendom i byn) till domkyrkan och
biskopssätet i Lund.47 Under loppet av en
ganska kort tid kom hela Östra Torn att till¬
höra ärkebiskopen i Lund. Så även om Bön¬
derna i Östra Tom bodde på sina gårdar
och brukade jorden, hade de inte full egen¬
domsrätt vare sig till jord eller gård: Bön¬
derna hade blivit ett slags landbor under
ärkebiskopen i Lund. Redan vid en mycket
tidig tidpunkt har alltså ärkebiskopen kunnat
disponera över jord i Östra Tom.

Hur var då denna jord organiserad och
utlagd? Det vet vi egentligen ingenting om
före enskiftet 1814 (se fig. 8): Då låg be¬
byggelsen organiserad som en radby om¬
kring bygatan i centrum av inmarken. Jor¬
den brukades vid denna tid som trevångs-
bruk, och var följaktligen uppdelad i en
nordlig, västlig och sydlig vång. Om byns
arbete och sociala liv var knutet till tre-
vångsbruk så tidigt som på 1000-1100-
talet har vi ingen aning om, men en eller
annan form för träda och rotation mellan de
olika brukningsenheterna måste det rim¬
ligen ha varit, eftersom vi bör kunna utgå
ifrån att jorden har varit intensivt brukad.
De mera perifiert liggande delarna av byns
marker bestod av ängsmark och utmark
och låg till en del på den näringsfattiga ur-
bergs-skiffermoränen, medan inmarken låg
på sydvästmoränens fruktbara lerjord. 1bör¬
jan av 1800-talet börjar emellertid de södra
ängsmarkerna »östra ängarna» att brukas —

eller som vi tror — brukas på nytt.
Denna organisation av byns egendomar

i en centralt belägen inmark på den mest
fruktbara grunden och en mer perifer ängs¬
mark/utmark på den sämre jorden, ser ut
att vara ett allmänt förekommande mönster
över hela Nordeuropa: På grund av avstån¬
den och den därmed förstorade arbetsinsat¬
sen förlädes bebyggelsen i centrum av den
bästa åkerjorden och på så sätt att ju sämre

1 KUNGS-
.MARKEN

+- V LUND

E23 45-99p°
100-199p°

Fig. 9. Fosfatkoncentrationer omkring Östra Tom.
Utdrag ur karta över fosfathalten hos Skånska jordar-
(svenska sockerfabriksaktiebolagets markundersök¬
ningar 1929— 1934). Efter Arrhenius 1934.

o iooom

mindre fosfatfläckar kan indikera var byns
föregångare under järnåldern har legat och
det större området visar innanför vilket om¬
rådet bebyggelseenheten har rört sig under
loppet av förhistorisk tid (järnålder) för att
en gång under vikingatid/tidig medeltid ha
etablerat sig på sin nuvarande plats. Sådana
fosfatfläckar är vanliga runtom en rad av
Skånes byar som efter namnen att döma
går ner i vikingatid.45 Dessa kan, som det
visat sig vid undersökningar av jämålders-
byama Vorbasse och Hodde på Jylland, an¬
tyda att det rör sig om en ambulerande be¬
byggelse som med jämna mellanrum byter
plats inom ett begränsat område, men som
under loppet av vikingatiden eller tidig
medeltid stabiliserats och fixerats till en
plats.46

Hur det nu än förhåller sig med Östra
Torns förhistoria, är det i varje fall klart att
byn vid övergången till historisk tid måste
ha intagit en central position i regionen.
Vad som utöver detta är intressant är att
byn så tidigt som under Sven Estridsen
( 1047— 1070) kom under lundabiskopens in¬
flytande, kanske i första hand tack vare
byns närhet till Lund: I Necrologium Lun-
dense från 1120 berättas det att Sven
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århundraden. För den som vill ges det rik¬
liga möjligheter till att testa och kontrol¬
lera om den modell som framlägges är rik¬
tig eller inte.

Sammanfattning och utvärdering

Någon gång vid övergången till historisk
tid fixeras byn Thom till sin nuvarande be¬
lägenhet efter att ha flyttats runt ett antal
gånger under loppet av järnåldern innanför
ett c:a 1300 ha stort område. Vi måste ut¬
gå från att detta område omfattar en eller
annan form av hävdvunnet catchment-terri-
rorium. Byns närhet till en hagtomskratt,
med en möjlig sakral funktion och tillika
ett regionalt kultiskt centrum, kan ha givit
upphov till byns namn och förmodade cen¬
trala betydelse innanför det område som vid
en speciell tidpunkt antar häradsnamnet
efter Thoms by. Under loppet av vikingatid
och tidig medeltid måste man förmoda att
den kraftiga befolkningstillväxten man i
övrigt känner till från övriga Norden och
Nordeuropa också får inflytande på det
skånska bebyggelsemönstret i form av ut¬
flyttningar från de gamla centralbygdema
och ut i marginalområdena vilket följs av
uppodlingar av hittills obrukat land. Inte
heller byn Thorn ser ut att ha gått opåverkad
genom denna omvälvande period: Thom-
innevånamas första försök till att möta det
ökade livsmedelsbehovet måste ha varit ett
omedelbart försök att öka livsmedelsproduk¬
tionen genom att odla upp ett nytt land
innanför byns egna marker (det är nämligen
föga troligt att en ökad livsmedelsproduk¬
tion kunde ske med hjälp av ett intensivare
nyttjande av den redan existerande åker¬
jorden).50 Det är i detta sammanhang vi
måste förklara varför det redan på ett tidigt
stadium av medeltiden (troligen innan borg¬
anläggningen blev uppförd senast omkring
1 200) mindre åkertegar uppodlades på mar¬
ginell, näringsfattig ängsmark öster om byn.

jorden var, ju mer perifert kom den att
ligga. En nyare undersökning från Dan¬
mark 48 visar att den goda jorden, på vilken
man sådde råg och korn, karaktäriserades
av ett högt mullinnehåll, korta omlopps¬
perioder och ett avstånd på mindre än 500 m
från bebyggelsen, medan den sämsta åker¬
jorden, på vilken man sådde havre och bo¬
vete, kunde ligga över 1000 m från bebyg¬
gelsen, och hade lågt mullinnehåll och långa
omloppsperioder (d.v.s. låg länge i träde).
Sådan jord blev inte heller gödslad och
räntabiliteten var låg. Att man i början av
1800-talet var i färd med att bruka närings¬
fattig jord över 800 m bort från bebyg¬
gelsen kan man kanske förstå med utgångs¬
punkt från de möjligheter som fanns att
även göra sådan jord räntabel under en
period med teknologiska och bruknings-
tekniska framsteg, växande befolkning och
ökade marknadsmöjligheter för omsättning
av det agrara överskottet. Om det dock
verkligen har varit möjligt att man också
under loppet av tidig/högmedcltid har odlat
dessa områden på ett motsvarande avstånd
från bebyggelsen, kräver det en speciell för¬
klaring, inte minst med tanke på att den
längst bort liggande tegen, nämligen den på
Glumsbacken, inte låg mindre än c:a 1900
m från bebyggelsen.

Även om detta är långt, är det dock inte
extremt eller exceptionellt långt mellan be¬
byggelse och åkermark: Som jämförelse kan
nämnas att en by som Flädie i slutet av
1700-talet hade något över 2000 m till sin
»sämsta råg- och komjord».49 Men det var
i nyare tid. trots allt.

I det föl jande skall jagsammanfatta och
värdera det resultat vi ovan har kommit
till och utifrån detta ge ett förslag till hur
man primärt utifrån de arkeologiska käl¬
lorna kan tolka den bebyggelsehistoriska
utvecklingen i området Östra Torn/
Kungsmarken under medeltidens första
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Detta kan ha skett på 1000— 1 100-talet,
troligen på 1 100-talet.

Under loppet av samma tid har vi emel¬
lertid indikationer på att en sprängning av
den gamla byn har ägt rum i form av en
utflyttning. Orsaken till en sådan utflyttning
kan ha varit att avkastningen på dessa av¬
lägsna åkertegar inte har varit stor nog till
att täcka den större kaloriförbrukningen.
Vi har föreslagit att Vallkärra Torn kan vara
en sådan utflyttad by från Thom. Men det
kan också tänkas att ett sådant utflyttartorp
vid en senare tidpunkt av flera orsaker blivit
nedlagt, bortflyttat eller direkt ödelagt. Det
enda man kan ha som vittnesbörd efter en
sådan by är ett namn utan någon direkt an¬
knytning till en bebyggelse eller resterna
efter hustomter, åkrar, hålvägar eller ett
högt fosfatinnehåll i jorden som vittnar om
mänsklig aktivitet på platsen. När befolk¬
ningen i byn decimeras sjunker behovet av
ökad kaloritillförsel, och de svårodlade åker-
parsellema kan efter en sådan eventuell
utflyttning åter ha blivit utlagda som ängs¬
mark, för att först återupptagas många
hundra år senare.

I den östligaste delen av ängsmarken
sker emellertid stora förändringar. Ärke¬
biskopen i Lund, som redan tidigt kom att
sitta med den reella egendomsrätten till
jorden i Östra Thorn, anlägger någon gång
före 1222 en borganläggning på sluttningen
ner mot Glumsbäcken (varför han gör det
vet vi inte, och den saken är också ovid¬
kommande). Vi vet inte om åkertegarna
vid denna tidpunkt har fortsatt att bli od¬
lade eller ej, men det är heller inte så av¬
görande eftersom åkrarna knappast har
odlats efter själva anläggningen av borgen,
vilket i sin tur är avhängigt av att den ena
åkertegen överlagras av borgen. Under alla
omständigheter blir resultatet med de aspek¬
ter vi har lagt på den historiska utvecklingen
i området, att de högryggade åkrarna knap¬

past har odlats senare än 1200-talets början,
och att brukningstiden har varit mycket
kort, maximalt 100 år, men troligen mycket
kortare. Att det verkligen rör sig om en
ganska kort brukningstid är också uppen¬
bart utifrån åkerparcellerna fornt, när man
betraktar deras låga ryggning. I åkrama på
Kungsmarken har vi alltså ett nästan iden¬
tiskt exempel på den grupp lägryggade åkrar
i marginalområden som är kända från Eng¬
land. Den föregående analysen antyder
emellertid att det inte bara rör sig orn över¬
ensstämmelse i åkrarnas form, utan troligen
också i det konkreta historiska samman¬
hang som åkrarna hör hemma i. nämligen
i den tidiga medeltidens snabba befolk¬
ningstillväxt.

Ärkebiskopen drev naturligtvis inte jord
bruk i förbindelse med borgen: Hans in¬
komster kom in natura och genom andra
avgifter från de många egendomar han ägde
i »villa Thorni» och andra ställen i Skåne.
Däremot var ängsmarken med eller utan
åkertegar under brukning, ypperlig som
betesmark för hans hästar. Ett område om¬
kring borgen blev utlagt som hästhage för
dessa hästar.

Borgen har en strategisk klar belägenhet
uppe på sluttningen, med vid utsikt i varje
fall åt öster och söder. Men frågan är om
den inte hade haft en lika bra eller ännu
bättre strategisk belägenhet uppe på Kungs-
backen (där det också fanns riklig tillgång
på vatten). Att borgen således har lagts
längst bort på det vi antar är Östra Thoms
ursprungliga ängsmark, på byns sämsta jord
och avlägsnaste plats, kan ha skett av hän¬
syn till åkerbruket: En annan placering skul¬
le upptaga bättre jord närmare byn.

Hela denna process med avsöndring av
byns östligaste ängsmark till ärkebiskopen,
anläggandet av borgen och utläggningen
av ett passande område kring borgen till
hästhage medförde en fixering och be-
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växt, ökad produktion och kraftig ökning
av nybrukat land. Den sista resten av kli¬
maxskogen försvinner och under loppet av
1 1 — 1200-talen danar ett landskap som i dag
kännetecknar Sydvästskåne: Fullåkers-
bygden.51

varande av de i samma ängsmark partiellt
brukade åkertegarna. Härigenom har inte
bara landets förmodligen äldsta och längsta
högryggade åkrar bevarats, utan vi har ock¬
så fått bevarat minnet av en period med
stark ekonomisk och befolkningsmæssig till-

Litteraturlista

Odense Universitet, utgivet af Henrik Thrane.
Skrifter fra Institut for historie og samfundsviden
skah nr 22. Odense Universitet. Odense.

Jeansson, N. R. 1961. Flygfotografier och fossila
åkrar. Svensk Geografisk årsbok 37/1961.

Jeppesen, T. G. 1979. Landsbyens opståen. Indledende
studier over middelalderbyernes pladskontinuitet.
Arkeologiske Undersøgelser I . Skrifter fra historisk
institut, Odense Universitet, nr 24. Odense.

Lund, N og Hørby, K. 1980. Samfundet i vikinglid
og middelalder 800-1500. Dansk socialhistorie,
bnd 2. Viborg.

Malmer, N. 1968. Några olikartade markområden
knng Lund. Skånes Natur. Årsbok.

— 1976. Kungsmarken sotn biologiskt historiskt doku¬
ment. Jubileumsskrift och matrikel 1976. Utgiven
med anledning av Lunds Akademiska Golfklubbs
40-årsjubileum.

Nordholm, G. 1936. Kungsängen Raften eller Kungs
marken. En Skånsk ödegård från medeltiden.
Skåncgillet i Stockholm. Årsskrift.

— 1937. Forntida och medeltida åkrar i Kungsmar¬
ken. Skånes Natur. Årsbok.

Pamp, B. 1979. Härads- och sockennamn i Lundabyg-
den. Lundabygdens Sparbank 1979. Lund.

Regnéll. G. 1978. Naturreservatet Kungsmarken,
Malmöhus Län. Dokumentation och skötselplan.
Växtckologiska Institutionen, Lunds Universitet.

Sandnes, J. 1971. Ødetid og gjenreisning. Kragerø.
Schalllng, E. 1936. Kyrkogodset i Skåne, Halland

och Blekinge under dansk tid. Statens offentliga
utredningar 1936:28.

Sporrong, U. 1978. Ryggade åkrar. Rig 1978.
Taylor, C. 1975. Fields in the English Landscape.

Archaeology in the Field Series. London.

Althin, C.-A. 1962, Kungsmarkcns fornminnen.
Kungsmarken. Festskrift till Lund Akademiska
Golfklubhs 25-årsjubileum. Lund.

Andersson, 1. 1947. Skånes historia. Fra Saxo til
Skånelagen. Stockholm.

Arrhenius. O. 1934. Fosfathalten i Skånska jordar.
Sveriges geologiska undersökning. Ser C no 383.

Bartholin, T. S. 1976. Déndrokronologiskc og ved¬
anatomiske undersøgelser af traefundene. Upp¬
grävt förflutet för PKbanken i Lund. Archaelogica
Lunden.sia VII. Malmö.

Boserup, E 1973. Jordbruksutveckling och befolk¬
ningstillväxt. Lund.

Callmcr, J. 1980. Topographical Notes on some
Scanian Viking Period and Early Medieval Hoards.
Meddelanden från Lunds Universitets Historiska
Museum 1979—1980. New Series vol. 3.

Dahl, S. 1942. Toma och Bara. Sludier i Skånes
bebyggelse- och näringsgeografi före I860. Lund.

Ek, S. B 1968. Östra Torn. Etnologisk bystudie.
Utg, av Byggnadsnämnden i Lund.

Gustafsson, E. 1976. Markens minnen Jubileums¬
skrift ocb matrikel 1976. Utgiven med anledning
av Lunds Akademiska Golfklubbs 40-årsjubileum

Hannerberg, D. 1971. Svenskt agrarsamhälle under
1200 år. Gård och åker, skörd och boskap. Stock¬
holm.

Hansen. V. 1977. Kulturgeografiske metoder i bebyg-
gelseshistoricn. I. Bebyggelscshistori.sk metode og
teknik. Beretning fra et symposium d. 19-20 maj
1978 afholdt af Odense universitet. Skrifter fra
Historisk Institut nr 23, Odense Universitet.
Odense.

Hvass, S. 1977. Jcmalderbyens udvikling i Hodde og
Vorbasse. 1. Kontinitct og bebyggelse. Beretning
fra et symposium d. 12—14 maj 1977 afholdt af

Noter:

' Nordholm 1936.
2 Nordholm 1937.

2 Jeansson 1961.
4 Althin 1962.

17



5 Malmer 1968 og 1976.
0 Gustafsson 1976.
7 Nordholm 1937, ss 100 ff.
8 Sporrong 1978, ss. 82 f.
9 Ibidem s. 82.
10 Tavlor 1975. ss. 78 f.
11 Ibidem ss. 87 f.
12 Sperrung 1978, s. 83.
13 Taylor 1975, ss. 83 f.
14 Rcgncll 1978, s. 3.
15 Nordholm 1937, s. 100.
16 Sc Nordholm 1937 s. 86, fig. 1
17 Nordholm 1936, s. 42.
tö Nordholm 1937, s. 84.
19 Regnéll 1978, s. 3.
20 Dahl 1942, s, 4.
21 Ibidem s. 8.
22 Ibidem ss. 10 f.
23 Ibidem s. 104.
24 Ibidem ss. 14 f.
25 Ibidem s. 113.
26 Ibidem s. 12.
27 Nordholm 1937, s. 101.
28 Ibidem s. 100.
29 Hannerberg 1971, s. 21.

30 Nordholm 1936, s. 37.
31 Ibidem s. 45.
32 Sporrong 1978. s. 88.
33 Nordholm 1937, s. 99.
34 Nordholm 1936, s. 37.
35 Nordholm 1937, s. 98.
36 Ibidem s. 100.
37 Althin 1962, s. 61.
38 Ek 1968, s. 6.
39 Pamp 1979, s. 6.
40 Ibidem s. 6.
41 Ibidem s. 6.
42 F.eks. Sandnes 1971, ss. 36 IT., spes s. 48, Hørby
i Lund og Hørby 1980, s. 105.
43 Hørby i Lund og Hørby 1980, s. 92.
44 Ibidem s. 104.
45 Call mer 1980, ss. 132 ff.
48 Hvass 1977, ss. 39 ff. og Jeppesen 1979, ss. 7 f.
47 Sehalling 1936, s. 190, Andersson 1947, s. 284.
48 Hansen 1977, ss. 21 ff.
49 Dahl 1942, s. 98. tig. 28. Kartet beskriver mark-
inndcl ingen i perioden 1768-1775.
so Boscrup 1973, s. 29.
51 Bartolin 1976, ss. 166 f.



Livsmedelsresor över Öresund för
trehundra år sedan

Av Gösta Johannesson
Niimnilcmaiisväjien I B. 241 00 Hslöv

Vic.1 12c Skanskil landskapens historiska och arkeologiska förenings årsmöte den 26 april
1081 höll docent Gösta Johannesson det nedan publicerade föredraget.

Ingenting nytt under solen» står det på ett
ställe hos predikaren i Gamla Testamentet.
De orden kommer man att tänka på inför
den intensiva trafik av köplystna svenskar
som under 50-, 60- och större delen av 70-
talen for över till den danska sidan av Öre¬
sund för att köpa framför allt smör, kött,
bröd. ost, öl och spritvaror. Sådana resor
förekom nämligen också tidigare. Några år
efter andra världskriget var det mest danskar
som kom över till den skånska sidan för
att köpa kläder skor och specerier. Resande¬
strömmen kunde vara så strid, att gång¬
trafiken på de viktigaste gatorna i Malmö
och Helsingborg under dagen var höger-
riktad och inte vänsterriktad , som ju var det
normala i Sverige på den tiden. Gör vi ännu
ett kliv tillbaka i tiden till 1930-talet, kan
vi konstatera att husmödrar från Helsingör
då ofta gjorde sina uppköp på salutorget i
Helsingborg. På 1920-talet var förhållandet
det omvända. Då reste många skåningar
över till Helsingör eller Köpenhamn för att
köpa olika slags förnödenheter.

Men den här typen av inköpsresor var
ingenting utmärkande för bara vissa perio¬
der under 1900-talet, Tvärtom. En betydligt
mera omfattande och betydelsefull trafik
utvecklade sig mellan Helsingör och Hel¬
singborg under 1500-talet och första hälften
av 1600-talet, och det är den som jag nu
skall försöka skildra litet mera i detalj.

Före freden i Roskilde lydde både Skåne
och Själland under den danska kronan.
Reste man över Öresund korsade man alltså
ingen riksgräns. Man behövde inga pass
och tullar var i stort sett obefintliga. Det
uppbars bara en obetydlig »småtull» på
levande djur i Helsingborg dessutom bro-
ptengar efter cn mycket blygsam taxa. Vid
Öresunds smalaste del var därför trafiken
tvärs över mellan de båda grannstäderna
mycket livlig. Både i Helsingör och Hel¬
singborg fanns det färjemanslag som an¬
svarade för förbindelserna över sjön. De
förfogade dels över färjor, dvs. större ro¬
busta farkoster som mätte 3 eller fyra
skeppsläster. De kunde lasta upp till 6— 8
ton. Därjämte hade man ett rätt stort antal
färjebåtar som var ungefär hälften så stora
som färjorna. Farkosterna var odäckade,
både passagerare och gods befann sig under
bar himmel, blottställda för vind och sjö.
Färjemannen hade ett ansträngande arbete
som ställde höga krav på gott sjömanskap.
De rodde sina färjebåtar ofta med två par
åror och vid lämplig vind satte man segel.
I dåligt väder, när man hade att kämpa mot
hög sjö och stark blåst, kunde en överresa
ta flera timmar.

Vintertid, när det låg is i Sundet eller
eljest var hårt väder bjöd resorna på stra¬
patser för både passagerare och färjeman.
Den kände tyske resenären Samuel Kiechel
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daler. Under svåra förhållanden, t.cx. på
vintern, begärde fårjemännen ofta mer än
vad här angivits, men de lät pruta med sig
om vinden var god, så att man kunde nyttja
segel.

Både hästar och nötkreatur togs över sun¬
det i färjebåtarna, eller om det var fråga om
flera djur åt gången, på färjorna. Resvagnar
och lastvagnar transporterades också över.
Ibland skruvade man av hjulen och lastade
först själva vagnskorgen ombord, sedan hjul
och övrigt bagage. En modem människa
förvånar sig över hur primitiv denna över¬
fart var och vilket slitsamt arbete färjemän-
nen och deras drängar fick utföra för att
hålla trafiken i gång. Det kan tilläggas, att
fårjemännen hörde till de mest ansedda med¬
lemmarna av borgerskapet och de kände en
berättigad yrkesstolthet. Ännu mera för¬
vånansvärt är kanske, att trafiken mellan

reste i februari 1585 med färjebåt från Hel¬
singör till Helsingborg. Vintertid kunde det
hända, påpekade han, att man fick vänta
både tre och fyra dagar, innan man kunde
komma över på grund av isen. Han fort¬
sätter: »Det behöver ej vara alldeles till¬
fruset, ty när vinden blåser utåt havet, driver
den ut isen, men blåser vinden in från sjön,
driver den isen tillbaka och det är sällan
vindstilla. Vi hade mödosamt nog innan vi
kom över. Vi hissade segel och rodde sam¬
tidigt, men likväl kunde man blott med
möda pressa båten genom isen. Då en vind
från havet överväldigade oss, satt vi fast, så
att vi varken kunde komma fram eller till¬
baka».

Det var vanligt att färjemannen vintertid
tvingades dra båtarna långa sträckor över
isen mellan öppna råkar och rännor, där de
kunde ro. Omvänt kunde överfarten som¬
martid vara mycket behaglig och lugn.
Vintertid var trafiken över Sundet ganska
ringa. Mestadels post och en del brådskande
resande fördes över. Men vid islossningen
tog den fart och blev livlig, Detta berodde
inte minst på den omfattande utförsel av
levande djur som ägde rum på vårarna från
Helsingborg. Till detta återkommer jag
strax.

Inblickar i den dagliga rutinen vid färje¬
ställena får man genom den äldsta bevarade
färjetaxan. Den är från 1615.

En ensam fotgängare skulle i färjelön
betala 2 skilling. En rytterihäst med karl
som skulle skeppas över, kostade 6 skilling,
en vanlig arbetshäst — arbetshästarna var
något mindre än rytterihästama
karl lika mycket. För en vagn med två hästar
betalade man en halv daler, dvs. 8 skilling.
En levande oxe kostade 4 skilling i frakt.
Ville någon befrakta en hel färja för egen
räkning, fick han betala en hel daler. Nöjde
han sig med en färjebåt med två par åror,
dvs. fyra roddare, kostade detta en halv

Helsingör och Helsingborg sköttes på så
primitivt sätt ända fram till mitten av 1800-
talet, då ångdrivna hjulångare började be¬
fara Öresund trots att denna led länge
var Sveriges och Norges viktigaste förbin¬
delse med den europeiska kontinenten.

Så några ord om den näringspolitiska
och ekonomiska bakgrunden till öresunds-
trafiken.

Jordbruket i norra och nordvästra Skåne
var inte inriktat på spannmålsodling i lika
hög grad som i andra delar av landskapet.
Man skördade åtskilligt med råg och kom,
men på de lättare jordarna och särskilt i
skogsbygderna dominerade fodersäden,
mestadels havre. Dessutom hade man
mycket god tillgång på naturliga beten.
Därför blev den animala produktionen om¬
fattande i dessa delar av Skåne. Man födde
upp hästar och nötkreatur, höll en stor svin¬
stam och hade gott om får, getter och andra
småkreåtur.

Både hästar och ungnöt var alltsedan
1400-talet en viktig exportvara för danskar¬

med
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na. Skåningarna var kända för sina goda
hästar. Efterfrågan på dem var stor i de
danska landskapen väster om Öresund. För
kraftiga stridshästar erbjöd Tyskland en god
marknad. För de skånska uppfödarna — och
också för många smålänningar — var den
korta överfarten mellan Helsingborg och
Helsingör den naturligaste och bekvämaste
exportvägen. En liten del av hästarna fördes
på fartyg direkt till Tyskland från Helsing¬
borg. Största delen togs över på färjor och
färjebåtar till Helsingör. Både själländare,
fynbor och jylländare var sysselsatta med att
köpa upp hästar i Skåne och att föra dem
över sundet mellan Helsingborg och Hel¬
singör.

Denna export kunde få en avsevärd om¬
fattning, vissa år ända upp till 10 000 djur.
Två årliga hästmarknader hölls i Helsing¬
borg, en i mars och en i april, och dit kom
folk från alla delar av Danmark.

Redan av denna anledning var trafiken
över sundet mycket intensiv om vårama.
Men till detta kom att man från Skåne
också exporterade gödoxar, framför allt till
norra Tyskland, där det årligen hölls stora
kreatursmarknader vid nedre Elbe. De
skånska gödoxarna var kända för sin höga
kvalitet. Tyska kreaturshandlare och stor¬

köpmän hade sina uppköpare ute på den
skånska landsbygden redan om höstarna.

Djuren levererades sedan på våren och
huvudparten fördes över sundet mellan Hel¬
singborg och Helsingör. Utskeppningen
hade högsäsong från början av mars till
slutet av maj eller något längre. Gödoxarna
kom från alla delar av Skåne och dessutom
från Halland. På den andra sidan Sundet
drevs de söderut genom Jylland och pas¬
serade gränsen vid tullstädcrna Ribe och
Kolding. Det var varje vår en oerhört livlig
och omfattande trafik med ändlösa kreaturs-
drifter, alla på väg mot söder, genom dessa
två städerna. När Gustav Vasa flydde från
hemlandet till Lybeck efter Stockholms
blodbad, uppges det att han tog sig genom
Danmark förklädd till oxdrivare. Det var
säkerligen en mycket trygg utväg att osedd
komma undan, genom att sticka sig in bland
folk- och djurhopama på de sydjydska lands¬
vägarna och till fots försvinna i mängden
av resenärer.

Förutom hästar och gödoxar utfördes det
från Helsingborg också under årets övriga
månader ganska mycket levande djur. Det
var både kor, kvigor och kalvar. Nordvästra
Skåne var sålunda ett animalt överskotts-
område. Där rådde aldrig brist på slaktdjur
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Oljemålning från 1629. visande Kronborg och fartyg på Helsingörs redd. Målningen tillhör Helsingörs
Bymuseum och hänger på Marienlyst slott. Foto: Helsingörs Bymuseum.

och man kunde få gott kött till billigt pris.
Dessutom salufördes i Helsingborg förutom
färskt och saltat eller rökt kött också smör,
flott, talg, ägg, levande och slaktat fjäderfä
osv.

boma över Sundet till Helsingborg för att
där köpa det kött, smör, ägg osv. som de
behövde.

Men till detta kom andra omständigheter
som ökade efterfrågan på animalieprodukter
i Helsingör. Sedan Kronborgs slott blivit
färdigställt på 1570-talet residerade de
danska kungarna gärna där. Både Fredrik II
och Kristian IV kom ofta dit och den över¬
dådiga hovhållningen i tidens stil förutsatte
vidlyftiga inköp av olika slags livsmedel. —
En annan faktor var att Helsingör tack vare
öresundstullen blivit en stad med påfallande
internationell prägel. Öresund var då som
nu en trafikled av högsta internationella
klass. Trafiken gick vid sundets smalaste
del mest på den själländska sidan, där det
var djupast och tryggast att segla. I Snek-
kerstensbukten kunde man finna lä mot de
lömska nordväststormama. För övrigt var
alla fartyg skyldiga att angöra Helsingörs
redd för att klarera sin last vid danska
kronans tullkammare i Helsingör. Detta var
regel sedan öresundstullen infördes på 1420-
talet. Tullplatsen var Helsingör.

Går vi till den själländska sidan, finner vi
att man där hade sämre tillgång på ani-
maliska produkter, samtidigt som efter¬
frågan på sådana ofta var mycket stor.
Nordsjällands jordbmk var nämligen främst
inriktat på att producera spannmål, som var
en viktig dansk exportvara under 1500- och
1600-talen.

Efterfrågan på animalieprodukter hade till
en del sin orsak i rent befolkningsmässiga
förhållanden. Helsingörs folkmängd upp¬
gick i början av 1600-talet troligen till om¬
kring 8 000 invånare. Malmö hade vid sam¬
ma tid möjligen 4 000 och Helsingborg
bara mellan 1 000 och 1 500 invånare. Hel¬
singör med sin större folkmängd hade mind¬
re tillförsel av animaliska produkter än den
betydligt mindre grannstaden Helsingborg,
där ett överskott av animalieprodukter var
regel. Helt naturligt sökte sig helsingörs-
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Detalj av föregående,
visande transport av
boskap, säkerligen
från Helsingborg.
Foto: Helsingörs By¬
museum.

Därför låg det vanligen många fartyg
på Helsingörs redd och de passade då på att
komplettera sina proviantförråd och göra
andra nödvändiga inköp. Helsingör kunde
inte fylla sjöfararnas behov av proviant utan
en stor del av framför allt animaliska pro¬
dukter togs från den skånska sidan. Hel-
singborgama levererade kött, fläsk, talg,
smör osv. Lundabiskopen Mogens Madsen,
som tillbragt sina skolår i Helsingborg, gav
1589 ut ett litet arbete med titeln »Civitatum
quarundam Schaniae descriptio» — Kort
beskrivning av några städer i Skåne. Och
där säger han bl.a. om Helsingborg. »Icke
långt från kyrkan (Mariakyrkan) ligger
rådhuset i söder och i förening därmed
torget, till vilket den folkrika grannbygden

nästan dagligen för sina varor, dvs. all slags
säd, oxar, lamm, gäss m.m. sådant, ja,
alla slags livsförnödenheter, så att det räcker
till även för helsingörsborna på andra sidan
sundet samt för andra köplystna. För hel-
singörsboma äro nämligen dylika handels¬
varor högst nödiga och i denna stad (dvs.
Helsingborg) fria såväl för det kungliga
hovets räkning, som ofta begiver sig till
Kronborg, som för den nästan dagliga till¬
strömningen av främlingar, särskilt utländ¬
ska köpmän, framför allt belgare, engels¬
män och skottar. Och här hållas förutom
denna dagliga marknad, varigenom särskilt
stadsbornas och grannbygdens behov till¬
godoses, två andra årliga sådana, den ena i
medio av den s.k. Quadragesima, den andra
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vid Dominica Palmarum, då ickc blott från
Danmark utan även från främmande och
långt avlägsna trakter en stor mängd folk
hitkommer, medförande en myckenhet av
utländska varor, så att man knappt kan se
någon större mängd av människor eller han¬
delsvaror på någon folkfest i Danmark. Av
handelsvarorna på dessa marknader äro
emellertid hästar och oxar mest till salu,
och det var för försäljningen av dem som
dessa marknader ursprungligen inrättades».
— Så långt Mogens Madsen.

Hans konstaterande att livsmedel var
»fria» i Helsingborg för helsingörsboma är
korrekt. Det är fråga om en speciallagstift¬
ning för Helsingborg och Helsingör av
ganska egenartat slag.

I Helsingör ägde av gammalt en ganska
livlig torghandel mm, men staden saknade
ett salutorg i egentlig mening, dit handeln
kunde koncentreras. Detta förhållande togs
till intäkt för ett kungligt privilegium som
1441 utfärdades för helsingörsboma. De
fick därigenom rätt att fritt och utan tull i
andra danska köpstäder uppköpa spannmål
och andra förnödenheter. Det är givet att
den köpstad som helsingörsboma mestadels
kom att besöka för att göra sina uppköp,
blev grannstaden på andra sidan sundet.
I början av 1 540-talet försökte borgmästare
och råd i Helsingborg av någon för oss obe¬
kant anledning att förhindra helsingörsboma
att handla på stadens torg. De var, hävdade
man, »boendes i ett annat land» och som
sådana »gäster » i Helsingborg och följakt¬
ligen utan rätt att få nyttja torget och köpa
av bönderna där. Gentemot detta framhöll
Helsingörs styresmän att deras stad saknade
eget torg och därför hade privilegiet att få
handla i andra städer. Till detta lade man,
att man »väl kunde lida att Helsingborgs
borgare drar över till dem och köper och
handlar i deras stad». På denna grund in-
gicks 1541 en förlikning som innebar att i

fortsättningen skulle Helsingörs borgare
obehindrat få fara över till Helsingborg och
»där bruka deras torgmarknad med köp och
salu med bönder och andra liksom Helsing¬
borgs borgare». Å andra sidan skulle Hel¬
singborgs borgare på samma sätt i Hel¬
singör få »driva handel och hantering med
bönder och desslikes med andra inombys
och utombys köpmän och andra, liksom
Helsingörs borgare».

Denna uppgörelse är märklig. Genom den
kan man säga, att Helsingör och Helsing¬
borg ur merkantil synpunkt blev en enda
stad med gemensamt torg, där dock två
olika stadsstyrelser svarade för ordningen.
Förhållandet saknar motstycke i det samtida
Europa. Förutsättningen för att avtalet skul¬
le kunna fungera, var den korta och för¬
hållandevis lätta överfarten över sundet.

Torggemenskapen ledde till att bagarna
och slaktarna i Helsingborg ofta höll bodar
och stånd i Helsingör och saluförde sina
varor där. Likaså kan man i de bevarade
tullräkenskapcma urskilja en grupp mång-
lerskor som gjorde regelbundna resor, ofta
flera gånger i veckan, över sundet med
smör, ägg, fjäderfa och annat som de sålde
till helsingörsboma. Men det vanligaste var
att helsingörsboma själva reste över till
Helsingborg och köpte sina livsmedel där.

Det var alltså tillåtet för Helsingörs bor¬
gare att för husbehov göra uppköp på Hel¬
singborgs torg. Naturligtvis var det fres¬
tande ibland att köpa med sig litet extra
för att sedan sälja det hemma med förtjänst.
Hur man i Helsingborg reagerade mot så¬
dana överträdelser av bestämmelserna, vet
vi inte, därför att Helsingborgs rådstugu-
protokoll är förlorade för hela tiden fram
till 1666. Däremot finns Helsingörs ting¬
böcker i behåll alltsedan 1500-talet och i
dem kan man se hur känsliga borgmästare
och råd i Helsingör varit i fråga om klago-
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om. Genom Öresund forslades en strid
ström av varor på fartyg av skilda nationa¬
liteter. Alla nationers fartyg utom danska,
norska och svenska, skulle ankra upp vid
Helsingör för att klarera öresundstullen.
Från spanska och franska hamnar kom lång¬
seglare lastade med salt, viner, kryddor,
sydfrukter och specerier. Från nordtyska
hamnar kom fartyg som hade salt och tyskt
öl i lastrummen. Helsingörsborna hade
tidigt förvärvat rätt alt inte bara proviantera
dessa fartyg utan också att köpa vad de
behövde av deras laster. Denna rättighet
bekräftades av Kristian IV år 1616. Sam¬
tidigt föreskrevs att inga utlänningar hade
rätt att driva sådan handel »pä sundet» utan
bara invånarna i Helsingör, Helsingborg,
Köpenhamn, Malmö och Landskrona, samt
danska rikets adel. Det föreskrevs också
att denna sundshandel bara fick gälla hela
båtlaster, men detta påbud upprätthölls
aldrig. Det drevs ren minuthandel med vad
fartygen kunde ha i lastrummen och tids¬
typiskt nog gav kungen själv sin tullnär i
Helsingör i uppdrag att inköpa diverse
mindre varupartier för den kungliga hus¬
hållningen. Tullräkenskapema ger oss en
inblick i vad som uppköptes »på sundet»,
därför att man betalade accis för en del
av varorna. Det gällde förutoin salt, öl och
vin framför allt sydfrukter och specerier,
men man köpte också saltad sill och fisk.
Helsingborgarna hämtade alltså sådana
varor med färjebåtar på Helsingörs redd.
Också detta var en ganska enastående form
av ekonomisk samverkan mellan två grann
städer. Den gick helt stick i stäv mot den
samtida näringslagstiftningen, som främst
syftade att värna om varje köpstads handel
för sig.

Så kom Roskildefreden 1658 och Skåne¬
landskapen ställdes under svensk överhög¬
het. Inte bara en riksgräns utan också en
tullgräns sattes i Öresund. Torggeinenska-

mål från helsingborgamas sida över att dc
givna reglerna inte alltid följdes. Privilegiet
oni torggemenskapen var så värdefullt att
man inte ville riskera att det äventyrades
genom slarv eller nonchalans. Om inte reg¬
lerna för handeln efterlevdes hotade man
med allehanda straff.

I princip var det borgarna själva, alltså
husbönderna, som hade rätt att resa över
till Helsingborg för att handla. De kunde
också få skicka sina drängar. Men det före¬
kom att också kvinnor reste och det utlöste
ibland kraftiga reaktioner från borgmästare
och råd.

År 1554 förbjöd man sålunda att »kvinn¬
folk, vare sig änkor, andra kvinnfolk eller
tjänsteflickor» for över sundet för att göra
uppköp. Om dc trots allt i smyg reste över,
riskerade den färjeman som tagit dem med
sig i sin färjebåt att själv få sitta åtta dagar
i arrest i stadens källare. — Litet längre
fram mjukade man upp detta förbud och
sträckte sig så pass långt att »fattiga änkor,
som ingen annan hjälp har», kunde få lov
att fara över till Helsingborg. Men unga
flickor och gifta kvinnor »som har deras
män tillstädes» fick vackert stanna hemma.

Det är klart att så rigorösa bestämmelser
inte i längden kunde upprätthållas. Gång
efter annan kallade borgmästare och råd
upp borgerskapet på Helsingörs rådstuga
och höll förmaningstal om livsmedels-
resoma. Man läste upp de regler som gällde
och de förbud som gång efter annan hade
utfärdats, men ingenting hjälpte. Slutligen
gick man 1573 med på att också borgar
hustrur — men inga andra kvinnfolk —
kunde få resa över sundet för att handla.
Sedan tycks resorna ha gjorts i stort sett
utan anmärkningar.

Det gick emellertid också en annan typ
av livsmedelsresor över sundets vatten, men
de var något kortare än dem jag hittills talat
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pen mellan Helsingör och Helsingborg bröts
sönder och den traditionella sundshandeln
förtvinade.

Efterhand förändrades också de ekono¬
miska förutsättningarna för öresundstra-
fiken. Exporten av gödoxar hade sett sin
bästa tid och det var inte längre lönsamt
att föra ut djuren över Helsingborg, där de
hade att passera en tullgräns, och så vidare
ned genom Danmark, för att pa nytt för¬
tullas vid dess sydgräns. Det var enklare
och lättare att ta djuren direkt över sjön med
fartyg från framför allt Ystad till nordtyska
hamnar. Hästexporten stagnerade, bl.a. be¬
roende på att de svenska myndigheterna

. önskade säkerställa kavalleriets tillgång på
bra hästar och därför gjorde vad de kunde
för att de skånska hästarna skulle försäljas
till de gamla rikssvenska områdena. Hel¬
singborg var inte längre ett centrum för häst-
och kreaturshandel.

Men det animala produktionsöverskottet
fanns kvar på den skånska sidan och åven
efter 1658 ägde en viss utförsel rum från
Helsingborg till Helsingör av kött, fläsk.
smör, fjäderfä osv. Ännu under 1700-talet
ansåg slaktarna i Helsingborg det vara ett
livsvillkor för att de skulle våga lova att
förse staden med färskt kött, att de som
säkerhetsventil kunde utnyttja utförsel av
kött till Helsingör, om de själva skulle
riskera att ligga med osålda lager. Likaså
reste alltjämt månglerskor över med små
partier animala produkter som såldes till
helsingörsboma. Denna export var legal och
tullbelagd. Vi kan följa den i tullräken-
skapema. De utvisar också att en del hästar
från tid till annan exporterades.

Men vid sidan av den legala utförseln
förekom en illegal. Varusmugglingen i
äldre tid hade ju en mycket större omfatt¬
ning än i våra dagar och de svårbevakade.
lättillgängliga kusterna i nordvästra Skåne
underlättade trafiken, som framför allt ägde
rum nattetid. Många var engagerade i den,
och för sjötransporterna svarade vanligen
färjeman eller fiskare. Varorna brukade
föras ned på någon lämplig strandremsa
och gömmas där, sedan det blivit mörkt.
Så kom från sjösidan en båt med par man
som hämtade godset och for över till Själ¬
land ined det. Smuggelvaroma var framför
allt små partier smör, ost. kött, fläsk, agg
o.dyl. men ibland tog man över t.o.m.
levande oxar. Tullbetjäningen hade en hopp¬
lös uppgift att bekämpa den illegala trafiken.
Under Helsingborgs sjötullkammare lydde
nämligen hela kuststräckan från Råå i söder
till gränsen mot Halland i norr, och den
skulle bevakas med hjälp av ett par strand-
ridare och några uppsyningsmän. Smugg¬
larna, som kände farvattnen och stränderna
utan och innan, hade mycket lätt att undgå
upptäckt.

Detta att utförseln av livsmedel — både
legalt och illegalt — fortsatte från nord¬
västra Skåne till Själland också efter 1658,
trots alla åtgärder från myndigheternas sida,
vittnar framför allt om vilken obetvinglig
kraft de ekonomiska faktorerna har i ett
samhälle. Först sedan produktionsförhållan¬
dena på ömse sidor om Öresund hade blivit
radikalt förändrade under 1800-talet, upp¬
hörde den (ist-västgående livsmedelstra-
fiken.

För niirmarc dokumentation hänvisas till Helsingborgs historia, utg. under redaktion av G. Johannesson,
III: 1 <1969) s. 6f)ff.,72 ff.. 16911. 192 fl, 198 ff„230 ff.. IV: 2(l969)s. II ff..54ff„ 101 fl. 130 ff.. V: I
( 1 979) s. 1 5 1 ff . . 1 68 ff . , 244 ff. , 276 ff. . 282 ff.
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Rapport från Löddeköpinge
Av Tom Ohlsson
[ linds Universitets Historiska Museum. Krafts Torg. 223 50 I.und

I april i år påbörjades ännu en arkeologisk
undersökning i Löddeköpinge. Här har
sedan mitten av 1960-talet utgrävningar
företagits i olika etapper i anslutning till
markexploateringar. Stora delar av en
vikingatida och tidigmedeltida boplats med
tillhörande träkyrka och kyrkogård har kom¬
mit i dagen. Om detta betydande bebyg¬
gelsekomplex har ett flertal rapporter läm¬
nats i denna tidskrift.

Årets undersökning föranleds av att Löd¬
deköpinge församling skall utvidga kyrko¬
gården. Ett ca 3000 m2 stort markområde
alldeles söder om Löddeköpinge kyrka har
avsatts för denna utvidgning. Området lig¬
ger centralt i dagens Löddeköpinge och
också i vikingatidens Löddeköpinge var om¬
rådet centralt. Det är alltså en viktig del
av den äldsta byn, som undersökningen
blottlägger.

Tack vare kontakt i god tid före exploa¬
teringen mellan företrädare för försam¬
lingen, antikvariska myndigheter och Lunds
universitets historiska museum har under¬
sökningen kunnat planeras i detalj. En prov¬
grävning 1980 visade på ett ca 1/2 m tjockt
kulturlager, äldre odlingssystem, grophus-
anläggningar samt lämningar efter den sista
bebyggelsen på platsen. Denna gård rase¬
rades ca 1840 i samband med laga skiftet.
Utifrån resultaten från provgrävningen samt
utifrån erfarenheterna från tidigare års
undersökningar utarbetades ett arbetspro¬
gram. Detta innebär att undersökningen har
inriktats på att belysa problem, som väckts
i samband med bearbetningen av det tidi¬
gare fyndmaterialet, och som ansetts viktiga
för förståelsen av byns utveckling. Man kan

säga att årets undersökning försöker koin
plettcra resultaten från tidigare års gräv¬
ningar. Nedan skall i korthet två av de
viktigare frågorna kommenteras och något
om resultaten efter tre månaders undersök¬
ning redovisas. Undersökningen beräknas
vara färdig under oktober.

Kontinuiteten i bebyggelsen

Tidigare undersökningar har visat att Lödde¬
köpinge etableras ca 800, i början av
vikingatiden. Denna bybildning kan stude¬
ras i det arkeologiska materialet fram till
ca 1 100. Under denna period har byn haft
betydelse bl.a. för handelsutbytet i väst
skåne. Efter ca 1100 synes byns betydelse
ha minskat och några bcbyggelselämningar
från medeltiden har inte påträffats. Nästa
gång bybebyggelsen kan studeras är på kart¬
material från slutet av 1700-talet. Läm¬
ningar av bebyggelsen från de mellanlig¬
gande århundradena saknas bortsett från den
medeltida stenkyrkan. Årets undersökning
syftar bl.a. till att försöka fylla denna kun¬
skapslucka. Två olika metoder används för
att belysa detta problem. Lämningarna efter
1700-taIsgården undersöks med syftet att
fastställa en så tidig datering som möjligt
för denna bebyggelse. Man kan anta att
gården funnits innan den karterades i slutet
av 1700-talet. Utgångspunkten är alltså den
sista bebyggelsen, som följs bakåt i tiden.

Det andra sättet är att utgå från de vi¬
kingatida och tidigmedeltida grophusen och
studera lagerbildningen över dessa och
undersöka huruvida det finns senare bebyg¬
gelselager med hus på samma plats som
grophusen. Här är utgångspunkten det äldsta
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Fig. I . I den noggrant rensade ytan framträder grophusen klart mot den omgivande ljusa sanden.
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bebyggelseskiktet som följd framåt i tiden.
En viktig delfråga i detta sammanhang är
om det möjligen funnits fasta gårdsplatser
eller tomter, och vid vilken tidpunkt dessa
organiserats.

Hittills har undersökningen visat att det
inom denna del av Löddeköpinge inte finns
någon kontinuitet från den vikingatida be¬
byggelsen genom medeltid och in i nyare
tid till den bebyggelse, som kan studeras
på det äldsta kartmaterialet.

1700-talets bebyggelse ligger nästan direkt
på det tidigmedeltida kulturlagret. Ställvis
finns det inom området en antydan till flyg-
sandsskikt mellan de olika lagren. Hur gene¬
rellt detta flygsandsskikt är inom större om¬
råden och om det visar på ett övergivande
av bebyggelsen är fortfarande osäkert. Att
byn skulle ha varit övergiven torde vara
ytterst osannolikt. Den medeltida bebyggel¬
sen har tydligen haft en annan, hittills okänd
lokalisering inom det nuvarande byområdet.

Markanvändningen inom byn
Tidigare undersökningar i byn har visat att
man under vikingatid haft en varierad mark¬
användning med ömsom boplats ömsom
åkermark och åter boplats. En tidigare bo¬
platsyta har använts som åker för att senare
åter bli boplats. Denna växling har skett
upprepade gånger. En viktig fråga i detta
sammanhang är om den varierande mark¬
användningen är generell, om den gällt hela
byn. Man får i så fall tänka sig en rörlig
bebyggelse, som kanske med jämna mellan¬
rum flyttat runt inom ett visst område. Det
är naturligtvis också viktigt att se hur långt
fram i tiden ett sådant bebyggelsemönster
använts. För att belysa detta riktas speciell
uppmärksamhet på de områden där flyg-
sandsbildningar finns. Det har nämligen
visat sig tidigare att flygsandsbildningama
varit knutna till åkemivåema och härigenom
nar spåren efter odlingsredskapen bevarats.

Åkemivåer har konstaterats i undersök-
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ningsområdets sydvästra del men ännu före¬
ligger ingen undersökning av dessa.

Frågorna ovan går i varandra och kan
inte särskiljas var för sig. Sammantagna
syftar båda till att klarlägga bebyggelsens
funktion och struktur i ett långt tidsperspek¬
tiv. Andra viktiga frågor, som undersök¬
ningen förhoppningsvis kan belysa är frågan
om vilka hustyper, som finns inom bosätt¬
ningen. Hittills förefaller det som om grop¬
husen är den enda säkert belagda men fort¬
satt grävning kan möjligen visa att även
andra hus användes.

Frågan om hustyperna i yngre järnålders-
bebyggelsen och hur dessa använts är just
nu aktuell i den vetenskapliga diskussionen
och Löddeköpingeundersökningen kommer
att kunna ge viktiga bidrag till denna.

De hittills framkomna fynden består av
ordinära boplatsfynd d.v.s. i huvudsak
enkla, alldagliga föremål, krukskärvor,
enkla jämföremål och djurben. Andra fynd
har också kommit fram. Flera mynt har
påträffats. Inget är dock ännu konserverat
och bestämt. Kammar av hom, söljor och
andra spännen av brons och järn ingår ock¬
så. Det hittills vackraste föremålet får väl
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Fig. 2. Vikingatida bronshänge med förgyllning
från ett av grophusen i Löddeköpinge.

anses vara ett runt, förgyllt bronshänge från
vikingatid. Därmed är dock inte sagt att det
skulle vara det viktigaste. För en analys
av livet på boplatsen krävs alla typer av
material. Det vore fel att tro att bilden av
vikingatiden bara speglas i förgyllningen
över den slingrande vikingatidsomamen-
tiken.

Tom Ohlsson
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Det Elfstrandska krukmakeriet i Sjöbo

Av Gunilla Eriksson
Kulturen, Box 1095. 221 04 l.urnl

Kommer man den gamla Dalby-Sjöbovä-
gen västerifrån fram till Sjöbo Ciäslis, tar
vägen norrut mot Södra Åsum och snart
till höger på Skolvägen är man inne på en
väg som inte bara ledde till skolan ulan
också till det Elfstrandska krukmakeriet.
Här ligger det ännu, sedan snart ett sekel,
verkstadslängan längs vägen oeh bostaden
hägnad av häck och trädgård och skuggad
av höga träd. Del byggdes en gäng ett
stveke utanför samhället, hette Grims-
tofta 8: IX och 8:27. men häller nu på att
omgärdas av det expanderande Sjöbo och
betecknas Lergöken nr 3 och 4.

Under flera decennier, intill senaste tid,

tycks tiden hejdat sitt lopp och gått varligt
fram med verkstaden och dess brukare.
Albert Hllstrand, och med landskapet
runt omkring. Bakom verkstaden stiger
marken med öppna fält och långt borta i
norr är cn skogklädd höjdrygg horisont.
Mot öster löper den smala vägen in i ett
vidsträckt landskap. I söder sluttar mar¬
ken ner mot Grimslol tabäcken och av gär¬
den där nere skymtar bara taket över grö¬
dan. 1 sydväst breder sig ett ljust stråk av
lövskog och bebyggelse med enstaka hus
och gårdar, och i fonden reser sig Sjöbo
oras mörka granskog. Det är ett levande,
innehållsrikt landskap. - Västerut har ti¬
den manifesterat sig i villaområden, upp¬
förda i flera etapper. Nu rullar samhället
ut sin bcbyggclscmatta runt om vår kruk-
makare- hur mycket livsrum vågar vi be¬
gära för hans räkning? Han var först pä
platsen, han representerar det förflutna,

han kan berätta om lerhantverket i Skåne,
om hantvcrkarfamiljcns villkor pa lands¬
bygden, om en ganunal trädgård till glädje.

På vägen till Elfstrands har mänga kom¬
mit farande, fram till längan med sina hö¬
ga välbyggda vedstackar. Vid vackert vä¬
der stod lerkärl till tork i solen på långa
desbrädor och vittnade om vilket hant¬
verk som bedrevs. Hit kom lass med lera
frän bondens åker. foror med bränneved
till ugnen.Gesäller från när och fjärran
kom för att hos mäster Axel Elfstrand, Al¬
berts far, få utbildning i yrket. Ortens hus¬
mödrar kom lör att köpa kar direkt på
platsen, om de inte fått vad dc önskat pä
torgdagarna i Sjöbo, oeh tattare kom. som
sysslade med äterförsäljning pä sitt vis.
Kärror gick fullastade med gods till årets
olika marknader runt om i Skåne och till
lanthandlare som var återförsäljare. Det
hände att man pa järnväg skickade varor
ända till Norrland, del sägs t.o.m. till
Amerika.

Axel Elfstrand var som lärling hos kruk-
makarc Nils Theodor Lundholm med om
att 1888 bygga verkstaden. Lundholm ha¬
de sex år tidigare kommit frän Lövestad
för att som den förste krukmakaren etab¬
lera sig i Sjöbo. Han byggde här flera
verkstäder, och Axel Elfstrand övertog
snart Grimstofta 8 som sin egen. I lär ver¬
kade han till sin död 1944. Hustrun Elna
fortsatte i tio år arbetet med sonen Alberts
hjälp, och därefter har Albert varit ensam
i verkstaden.

Krukmakeriet har bevarats förbluffan-
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Flygfoto över den Elfstrandska anläggningen med verkstaden till höger och boningslänga med stall
till vänster.

Kulturen för den Elfstrandska verkstaden
och dokumenterade hantverket i en film,
och 1951 gjordes en ny dokumentation in¬
för en presentation i Kulturens årsbok
samma år. Det kändes säkert redan då
som ett privilegium att få se hantverket
bedrivas i ursprunglig miljö och enligt
gammal tradition, även om det vid den ti¬
den fanns flera verkstäder i Skåne där det¬
ta kunde ske. Idag är Albert Elfstrands
verkstad den enda i sitt slag i hela södra
Sverige. Det var en gång tal om att flytta
den till Kulturen eller till Kulturens Öst-
arp, men som väl var fick den ligga kvar på
ursprunglig plats. Nu är förutsättningarna
förändrade, miljön kan snart inte längre
kallas »ursprunglig» och det gäller nu att
skydda ett kulturminne från en alltför på¬
trängande omgivning. Det är trots allt vik¬
tigt att den ligger kvar, här kan den bäst,
mest konkret berätta sin historia.

Den dokumentation man vill ha till
stånd kring ett kulturminne är i detta fall
till stor del redan gjord, inte bara kring

de intakt. Den jättelika ugnen, verksam¬
hetens hjärta, har sedan länge ersatts av
en mindre vedeldad ugn, med den finns
kvar. De förändringar som gjorts kan tyd¬
ligt avläsas i byggnaden, och detsamma
gäller om bostaden. Den är märklig idag,
med sin gesällkammare invid köket och
med loge och stall i en vinkellänga sam¬
manbyggd med bostaden. Allt medverkar
till att för dagens besökare levandegöra
hantverkarfamiljens vardag öch hushålls¬
ekonomi. Också trädgården spelar här en
roll, orörd i sin grundform om också för¬
summad under mänga år. Kraftiga häckar
och en gång formklippta buskar av bux¬
bom, stenparti och spår av en rik flora ger
oss tillsammans med Alberts berättelser
om lövberså och prunkande daliarabatt
bilden av en trädgård som var ägarens
glädje och stolthet. »Lika som en lustgård
. . .» säger Albert eftersinnande om fa¬
derns trädgård, och den fick också diplom
vid trädgårdspremiering 1929.

Redan på 1930-talet intresserade sig
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ningen med bostad, trädgård och verkstad
bibehålies som en enhet. En referens¬
grupp har bildats för att diskutera plane¬
ring och åtgärder med tre representanter
för Sjöbo kommun, två för Kulturen, en
för Alnarp samt landsantikvarien. Kom¬
munen har, med hänsynstagande till an¬
tikvariska aspekter, renoverat delar av
bostaden och verkstaden under 1980-81.
Kulturen har samtidigt kompletterat sin
dokumentation och registrerat verksta¬
dens inventarier. Växtbeståndet i trädgår¬
den är inventerat av sakkunskap från
Fredriksdal, Helsingborgs museum, träd¬
gården är uppmätt och restaureringsåtgär-
der föreslagna av expertis från Alnarp.
Kommunen har hittills satsat 160.000 kr
på byggnadsarbeten, övriga engagerade
tillsammans 22.500 kr. F.n. liggeren ansö¬
kan hos landstinget om att få kostnaderna
för en restaurering av trädgården täckta,
och ett bidrag till tryckning av en skrift om
anläggningen.

Till sist gäller det, när man tänker i ett
längre perspektiv, att anläggningen får ka¬
raktär av ett levande kulturminne. Att i
framtiden kunna driva verkstaden som i
gamla dagar är tyvärr en orealistisk tanke,
men en demonstrationstillverkning i den
intakta miljön, av en keramiker som, helst
i närheten, haren rationellt inrättad verk¬
stad, borde vara möjlig.Något utrymme
kunde ägnas en utställning om krukmaka¬
rens vardag och om hantverkets historia,
en berättelse som kunde kompletteras
med en skrift. Rätt skött måste anlägg¬
ningen kunna få en central pedagogisk be¬
tydelse i undervisningens tjänst och bli en
källa till glädje och stimulans för både
ortsbor och långväga turister. Förutsätt¬
ningarna är förståelse och god vilja från
inblandade parter och resurser från bevil¬
jande instanser.
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Axel Elfstrand fofograferad av Sydsvenska Dag¬
bladet i verkstaden i maj 1949. Samma interiör möter
besökaren än i dag.

själva objektet utan också kring de större
sammanhang det ingår i. Krukmakeriet i
Färs härad har utforskats av fil. kand.
Hans Bengtsson, och den vidare ramen
fylls under den närmaste tiden genom ar¬
betet inom det skånska och sydsvenska
lergodsprojektet, som drivs i samarbete
av museerna och landsantikvarierna i Syd¬
sverige. Vad trädgården beträffar har
Skånes hembygdsförbund under åren
1978-1979 genomfört en inventering av
skånska allmogeträdgårdar, och det finns
alltså också här en nyframtagen kunskap.

Hur kan vi då gå tillväga för att på bästa
sätt skydda miljön och ge hantverket nå¬
gon förutsättning att leva vidare?

Sjöbo kommun blev 1979 ägare till
krukmakeriet i samband med komplette¬
ringskop
Grimstofta. Albert Elfstrand fick livstids
rätt till bostad med trädgård och till verk¬
staden, och kommunen förband sig att be¬
vara och underhålla den senare. Kulturen
och landsantikvarien i Malmöhus län har
framhållit det angelägna i att hela anlägg-

för exploateringsområdet
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