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Bengt Bengtsson in memoriam

s*
JKm

v

8S« .

• éMmmm
j

,

i;/'

li

Bengt Bengtsson var född i Karlshamn
1910, tog studenten i Halmstad och blev
fil. kand. i Lund 1932. Sin vetenskapliga

Fil. dr Bengt Bengtsson avled den 29 de¬
cember 1981 efter endast en mycket kort
tids sjukdom. Han var sedan 7 år tillbaka
ordförande i De skånska landskapens hi- skolning tillägnade han sig inom konsthi¬
storiska och arkeologiska förening och le- storien och blev fil. lie. 1944 med en av-
damot av dess styrelse, sedan 1963. handling rörande stadsbyggnadskonst i
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Danmark under Christian TV:s tid. Dok¬
torsavhandlingen 1956 behandlade bok¬
tryckeriet i Sverige före år 17U0. Hans ve¬
tenskapliga produktion i övrigt omfattar.
förutom boktryckerihistoria, främst guld-
och silversmide, äldre hantverk i allmän¬
het jämte en lång rad skrifter i skiftande
kulturhistoriska ämnen. Bengt Bengts¬
sons publicistiska verksamhet var under
senare år framför allt knuten till Kul¬
turens årsbok, som han vidareutvecklade
med stark tonvikt också på en typografiskt
högklassig utformning.

Under 1930-talet hade Bengt Bengtsson
en lång rad uppdrag dels för Riksantikva¬
rieämbetet, dels för olika museer, bl.a. i
Växjö men huvudsakligen i Stockholm.
Tidigt knöts han till Nordiska museet och
Skansen, där han blev intendent 1946 och
förste intendent 1958. Från 1961 till 1977
var han intendent vid Kulturen i Lund.

Bengt Bengtsson tillhörde föregångs¬
männen inom De skånska landskapens hi¬
storiska och arkeologiska förening i dess
nuvarande verksamhetsform. Förening¬
ens återuppväckande sammanföll i stort
sett med hans tillträde som chef för Kultu¬
ren och hans medverkan var en självklar¬

het. Hans stora kunskaper inom hela det
kulturhistoriska fältet och hans breda er¬
farenheter från skiftande områden var en
stor tillgång i föreningens kulturförmed-
lande och kontaktskapande arbete. Han
var också delaktig i skapandet av den spe¬
ciella profil som blivit kännetecknande för
verksamheten. Inte minst i samband med
höstutflykterna gjorde Bengt Bengtsson
värdefulla insatser och då speciellt när fär¬
derna gick till hans Blekinge.

Bengt Bengtsson var en man med rika
gåvor som i hög grad kom oss andra i för¬
eningen till glädje. Hans allsidiga och
djupgående kunskaper har redan berörts.
Därtill kommer hans stora förmåga att de¬
la med sig av sitt vetande på ett stimule¬
rande och opretentiöst sätt. Som få andra
förverkligade han det som egentligen är
det innersta syftet för en förening som
denna: att göra kulturhistorien levande
för en bredare, intresserad publik. Men
mest av allt tänker man ändå på hans per¬
sonliga framtoning: hans medryckande
entusiasm, hans rika humor, hans öppna
glada, goda väsen som gjorde det till en
glädje att arbeta tillsammans med honom.

Nils Nilsson
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Fynd från Hannas

Av Märta Strömberg
l unds Universitets Historiska Museum, Kraftstorp 1, 223 50 Lund

Hannas är en socken på Österlen. Namnet
har en ålderdomlig prägel och kan vara
bildat av ett förled Hani eller hane, som
skulle vara antingen ett mansnamn eller
betyda skogsfågelstupp, samt efterledct
näs. Socknen är känd för sin välbevarade
romanska kyrka från slutet av 1100-talet
med dess fina inventarier. Det är en av de
minsta socknarna i sydöstra Skåne med en
yta, endast obetydligt överstigande 7
kvkm, och den ligger någon mil frän kus¬
ten, omgiven av Hörup, Hammenhög,
Glemmingc, Bollcrup och Ö. Ingelstad
(fig. 1 och 2). Praktiskt taget hela Hannas
är odlad, bördig mark i ett svagt kuperat
landskap med nivåkurvor från 45 till ca 60
m ö.h. Just på grund av dessa goda jordar
skulle man förmoda, att det vore - eller
åtminstone har varit - ett fornlämnings-
rikt område.

byggelse i detta område? Skulle man ha
underlåtit att ta i anspråk mark, som upp¬
enbarligen är lämpad för bondenäringar?
Eller har odlingen gått sä härt fram, att allt
har utplånats med den påföljd att inte ens
fornminnesinventerarens tränade öga
kunnat upptäcka spår av en äldre bebyg¬
gelse?

Som läget är i dag kan man bara konsta¬
tera, att det inte noterats några fasta forn¬
minnen i form av stenkammargravar, häll-
kistor (förutom den nämnda med skelett),
resta stenar, rösen eller gravhögar. Detta
betyder emellertid inte, att rester av såda¬
na inte kan finnas kvar eller att fornläm-
ningar inte har funnits. Man har tvärtom
anledning anta, att åtminstone några av
dessa fornlämningstyper har existerat
men jämnats med marken;det antyder be¬
rättelsen om kistan i den låga högen, och
man har svårt att föreställa sig, att det
skulle vara en isolerad företeelse. Vissa
faktorer kan dock rent teoretiskt ha hind¬
rat stabil bosättning i den centrala delen
av socknen. Bristen på dels mera utbredda
sandhaltiga stråk, dels vissa impediment
eller eljest som gravplatser lämpliga om¬
råden kan ha haft en negativ inverkan ge¬
nom att landskapet rymde för litet av va¬
riation, d.v.s. erbjöd inte tillräckligt av re¬
surser för samhällen med biandekonomi.
Man kunde också tänka sig, att befolk¬
ningstrycket inte var så stort, altman mås¬
te utnyttja hela det österlenska inlands¬
området. En annan faktor som man först
tror vara giltig och väsentlig är att det i by-

Fasta fornlämningar?

En äldre källa, N. G. Bruzelius’ arkeolo¬
giska beskrivning över Ingelstads, Järre-
stads och Albo härad från 1869-70, omta¬
lar på Hannas 4 cn liten hög, vari man fun¬
nit en stenkista med ett skelett. Eftersom
det inte tillvaratagits några föremål kan
man endast gissa sig till dateringen, som i
första hand kan antas vara sen stenålder
eller tidig bronsålder. Men förvånande
nog har man vid fornminnesinventering¬
arna 1930 samt på 1970-talet inte påträffat
några fasta fornlämningar. Hur skall detta
tolkas? Har det inte funnits någon fast be-
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tan frän 1707 ser man ån dra Iram i öst¬
västlig riktning ett stycke norr om gårdar¬
na (fig. 3). Det synes emellertid inte vara
något större vattendrag utan snarast en
bäck, som ändå fanns kvar till in på 1920-
talet, då den lades igen.

Lösfunna fornsaker

Det nu anförda (bortsett från bäcken)
skulle vara ett försök att förklara, varför
ett från modern synpunkt attraktivt land¬
område inte dragit till sig bebyggelse, om
man kan bygga sina slutsatser enbart på
avsaknaden av synliga minnesmärken.
Men är det nu verkligen fråga om en forn¬
tida ödebygd? När man studerar de lösa
fynd av fornsaker, som i äldre tid tillvara¬
tagits i socknen, kan man utan tvekan be¬
svara frågande nekande. Redan av för¬
teckningen över föremål av flinta och sten
i inventarieberättelsen 1930 framgår, att
människor måste ha bott här frän ett
åtminstone relativt tidigt avsnitt av den
yngre stenåldern för kanske mer än 5000
år sedan.

HANNAS

Fig. 1. Hannas' läge i sydöstra Skåne.

kärnan saknas ett kraftigt vattendrag, som
förutom att ge vatten fungerat som trans¬
portled och erbjudit fiskemöjligheter. Det¬
ta synes dock vid närmare granskning inte
vara ett hållbart argument mot bebyggel¬
se. Det finns nämligen ett sankt stråk norr
om byns husrad. Och på den gamla bykar-
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2kmI0 Fig. 2. Hannassn med fyndplatsen pn nrS markerad.
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Fig. 3. Karla från 1707 över Hannas med gården nr 8 markerad med pil. Man ser också vattendraget norr
om gårdarna.

Förteckningen upptar drygt 50-talet
fynd,som förvarasiStatens historiska mu¬
seum i Stockholm, i Lunds universitets hi¬
storiska museum, i Österlens museum i
Simrishamn samt i ett par privata samling¬

ar. Mankonstaterar då,att föremål är fun¬
na på många olika ställen, nämligen invid
kyrkan samt på Hannas nr 2,3,4, 10, 11,
12, 14. 15, 17, 19, 20 och 29 (enligt den
gamla ekonomiska kartans ägonumre-
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ring), vilket betyder en stor spridning.
Man får dock hålla i minnet, att uppgiften
om gårdsnummer inte innebär, att man
vet exakt var fynden är anträffade på ägor¬
na. Det kan vara pä själva gårdstomten
men också långt bort på utmarken. Unge¬
fär en tredjedel av föremålen i förteck¬
ningen uppges vara funna i Hannas sock¬
en. dock utan angivande av gårdsnum¬
mer.

är som synes avsevärt färre än stcnålders-
fynden, men deras fördelning i tiden visar,
att såväl äldre som yngre avsnitt är repre¬
senterade.

Med järnåldern är det sämre beställt ge¬
nom att det i förteckningen endast finns
tvä föremål, som båda tillhör vikingatiden
och som skall omtalas längre fram i texten.
Att det inte finns något fynd från det långa
järnåldersskedet före vikingatiden hänger
troligen samman med att man inte till¬
varatagit rostiga järnföremål, pärlor eller
keramik. Det är överhuvud sällan man i
äldre samlingar av detta slag finner järnål-
dersfynd, och när det händer är det för det
mesta enstaka föremal. Man kan dock inte
utesluta, att sådana fynd har påträffats
men inte uppmärksammats och rapporte¬
rats till antikvarisk myndighet.

I lösfyndsmaterialet ingår en spctsnack-
ig flintyxa, som bör vara från början av
den yngre stenåldern, samt flera tunnack-
iga, tjocknackiga med eller utan hålslip-
ning och tunnbladiga (även bredeggade
sådana) yxor. Vidare finns det flintmejs¬
lar, skafthålsyxor av sten, varav ett par ej
fullbordade, flintdolkar av olika typer,
pilspetsar, en flintsåg använd som cldslag-
ningsflinta, skrapor, spån och andra små¬
föremål. Av dessa former ser man, att he¬
la den yngre stenåldern är företrädd. Och
även om antalet fynd inte är så impone¬
rande är det ändå av tillräcklig omfattning
för att visa, att hela området tagits i an¬
språk, vilket emellertid ej betyder, att
man har bott på ett och samma ställe hela
tiden och att det fanns flera samtidiga bo¬
sättningar. Däremot kan man tid efter an¬
nan ha slagit sig ned pä ställen, som förut
varit boplatsytor men av olika skäl tempo¬
rärt måst överges.

Här har nämnts enbart de fynd, som
omtalas i inventeringen 1930. Säkerligen
har man funnit fler fornsaker i Hannas,
men det torde inte röra sig om några bety¬
dande mängder. Från bronsåldern är två
bronssvärd, det ena funnet vid märgel-
griivning 1868 på okänd plats i Hannas,
det andra på Hannas 7,1 en kantyxa från ti¬
dig bronsålder 2 och en holkyxa från yngre
bronsålder.3 Från Hannas 17 kommeren
halsring av sen bronsålderstyp, funnen när
man skulle gräva ned en sten.4 Bronserna

Fosfatkartan

Fosfatkartor brukar användas för att visa
var en förmodad äldre bebyggelse varit
belägen. De måste visserligen handhas
med stor försiktighet men kan ändå ge vis¬
sa ledtrådar. Den översiktskarta Olof
Arrhenius publicerat på uppdrag av sock¬
erbolaget ger den vanliga bilden av en
stark fosfatkoncentration i de centrala de¬
larna, i detta fall särskilt norr om kyrkan,
men det finns också ganska höga halter in¬
om mindre ytor pä spridda ställen söderut
frän kyrkan räknat.3 Möjligen kan dessa
platser sättas i relation till förhistorisk be¬
byggelse, som varit förlagd till andra plat¬
ser än de senare aktuella.

Möjligheter att lokalisera äldre
bebyggelse

Granskningen av fynden från Hannas ger
som resultat, att här måste ha funnits en
spridd äldre bebyggelse. Denna är särskilt
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väl belagd för yngre stenålderns del men
fortsätter sannolikt under bronsåldern,
även om man snarast fär det intrycket, att
det i ett par fall rör sig om offerfynd, som
ej behöver ha deponerats i boplatsens
omedelbara närhet. Frän järnålder saknas
alltså fynd före vikingatid.

Men trots att dessa i äldre tid till¬
varatagna fornsaker är viktiga vittnesbörd
ger de ändå en ytterst fragmentarisk bild
av bebyggelseutvecklingen i Hannas. Man
kan säga, att insamlande och kartering av
fynd i museer och andra samlingar är ett
första steg i arbetet att söka lokalisera äld¬
re bebyggelse. Om man skall komma vida¬
re måste man lägga ned ett stort arbete på
att i detalj lära känna hela området, d.v.s.
terrängförhållandcn och jordkvalitet och
gå över varje enskilt fält, när det är fritt
från gröda och situationen är sådan, att
det är bästa möjliga utsikter att finna före¬
mål och göra iakttagelser. Varje föremål
eller samling av föremål måste karteras
liksom även förekomsten av skörbränd
sten och andra anläggningsspår för att
man skall kunna dra slutsatser om var ett
gravfält eller ett boplatsomräde är belä¬
get. Man bör också studera äldre kartma¬
terial och andra akter för att få en bild av
hur marken fördelats under historisk tid
och kanske även tidigare. I ett sådant
forskningsforetag kan självfallet intresse¬
rade ortsbor göra viktiga insatser genom
sin lokalkännedom. Men samtidigt är det
angeläget att poängtera, att arbetet i så
fall bör ledas av en arkeolog, som repre¬
senterar antikvarisk myndighet, och att
det tillvaratagna materialet ställes till den¬
nes förfogande för utvärdering och doku¬
mentation.

Sådana rekognosceringsarbcten har
gjorts i samband med ett mångårigt forsk¬
ningsprojekt i Hagestad och där givit goda
hållpunkter för det fortsatta arbetet, som

tagit sig uttryck först i provgrävningar och
sedan i större arkeologiska utgrävningar,
företagna just för att söka kartlägga be¬
byggelsen i ett långtidsperspektiv med
början i stenåldern.6 Arbetet har visat, att
man har god nytta av att först ta noga reda
pä alla tidigare påträffade fynd dels för att
man därigenom åtminstone i vissa fall
snabbt kan lokalisera fyndplatserna, dels
för att de tillvaratagna föremålen ofta är
av hög kvalitet och pä så sätt värdefulla att
foga till de i de allra flesta fall fragmen¬
tariska material man finner på t.ex. en
boplats. De kan också komplettera fina
gravfynd genom att göra det sannolikt, att
här tidigare funnits fler gravar av samma
slag.

Hagestadsprojektet är inte enbart knu¬
tet till Hagestads by i Löderupsn, även om
huvudparten av arbetet koncentrerats dit.
I den långsiktiga planeringen ingår att gö¬
ra undersökningar i den kringliggande
bygden för att kontrollera om de resultat,
som efterhand har uppnåtts i Hagestad,
kan ges generell räckvidd eller i varje fall
gälla för regionen resp. i områden med
samma typ av landskap och naturliga re¬
surser. Hagestad ären kustby, och de fles¬
ta kontrollundersökningar i den omgivan¬
de bygden har gällt fyndplatser i byar eller
socknar med direkt kustkontakt. Men
självfallet är det angeläget att också stude¬
ra förhållandena litet längre inåt land, där
man inte på samma sätt förfogade över
vad som fanns att få vid stranden eller till
sjöss. Vi har t.ex. företagit utgrävningar i
Ö. Tommarp, Järrestad och Hörup.

Kulturlager och fynd 1980

Att blickarna nu riktats på det lilla Han¬
nas, som knappast har en fjärdedel av Ha¬
gestads yta, beror på att ett vikingatids-
fynd påträffades där sommaren 1980. Ar-
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sen, men i sen vikingatid eller tidig medel¬
tid flyttade man den flera kilometer länga
sträckan upp till området för den nuvaran¬
de byn med dess tunga, bördiga lerjor¬
dar.8 Hur det ligger till i Hannas vet vi in¬
te. Underlaget är där ännu alltför magert
för att tillåta vittgående slutsatser. Men
vad man kan säga är att marken söder om
gärdens boningshus rymmer rester av en
bebyggelse av äldre prägel, främst i den
östra delen av trädgårdstomten. Om hela
trädgården kunnat grävas upp skulle man
sannolikt kunna avgränsa anläggningar
och få en klarare bild av lager- och beva-
ringsförhållanden. Sådana undersökningar
kan man ibland göra när gamla trädgårdar
skall läggas om, nytt planteras osv. Nu
kunde av olika orsaker inga sådana stora,
radikala ingrepp göras.

Uppenbart är att det på Hannas8 i träd¬
gårdens östra del finns fynd, som går till¬
baka till åtminstone äldre medeltid. Några
skärvor kan identifieras som s.k. svart¬
gods resp. andra kärl av samma ålder.
Ornamentiken på de bevarade bitarna in¬
skränker sig till parallella linjer. Det rör
sig om vanliga hushållskärl. I vissa fall
finns det svarta beläggningar på insidan,
sannolikt förkolnade matrester. I fyndma¬
terialet ingår också ett par skärvor, som
genom sin något ojämna yta och i något
fall grova magring ger intryck av att härrö¬
ra från keramik, tillverkad under äldre
tidsavsnitt. På fyndplatsen låg också några
spikar och fragment av andra smäföremål
av järn samt välbevarade men starkt frag-
men terade husd jursben,9 således kultur-
lagersfynd av sedvanlig karaktär.

Om bebyggelsen legat på samma plats
under mänga århundraden bör man också
finna föremål från olika delar av denna
långa tid, t.ex. glaserat lergods, yngre red-
skapsformer och andra bruksföremål från
historisk tid. Nu koncentrerade vi oss på

tikelförf. hade redan i början av säsongen
kontaktats av fru Rut Hildeman från Mal¬
mö med sommarbostad på gården Hannas
8 (enligt den gamla ägonumreringen; det
nya numret är Hannas52: 2). Hon medde¬
lade, att det vid grävning i trädgårdens
östra del hade påträffats keramik av äldre
prägel, troligen svartgods, i en stensätt-
ning, som kanske var en gammal eldstad. I
augusti kunde platsen besökas (fig. 2).
Under tiden hade man vid markarbete
funnit ett bronsspänne i en annan del av
trädgården. Några ytor hade lämnatsöpp¬
na, och man kunde där se, att det fanns
kulturlager jämte vissa stenanhopningar
pä 40 cm:s djup och därunder. Det rör sig
om lerhaltig jord.

1 den västra delen av trädgården, där
spännet kom fram, synes lagren vara om¬
rörda och därför svåra att bedöma utan en
mera omfattande undersökning. Gården
ligger centralt i anslutning till stora lands¬
vägen och direkt söder om kyrkan, dock
lägre i terrängen. Enligt uppgift är Hannas
8 en ursprunglig, ej utflyttad gård (fig. 3).
Med tanke på läget så nära den gamla me¬
deltidskyrkan är det frestande att förestäl¬
la sig en bebyggelse med anor tillbaka i
tidig medeltid eller sen vikingatid. Och
bakom denna bebyggelse borde ligga en
ännu äldre gårds- eller bybebyggelse, som
dock kanske legat på något avstånd från
kyrkbyn.

Som jämförelse kan nämnas, att man i
Ingelstorp, som ingår i Hagestadsprojek-
tet och där omfattande fältarbeten företa¬
gits under senare år, funnit att järnålders-
bebyggelsen fram mot slutet av vikingati¬
den varit förlagd till en plats nära kyrkbyn
men all man ev. redan i sen vikingatid flyt¬
tade över till det område, där byggeisen
sedan blivit stationär.' I Hagestad låg vi-
kingatidsgårdarna i anslutning till lättod¬
lade marker i byns mellersta del nära mos-
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Fig. 4. Det tungformade vikingatidssmycket från Hannas 8, fram- och baksida.

versitets historiska museum, där det för¬
siktigt rengjordes genom Björn Tägt-
ströms försorg.

Föremålet är tungformigt och tillhör
därigenom gruppen vikingatida tungfor-
miga spännen, beslag och hängen. Samma
form har nämligen använts som dräkt¬
spänne, som hängsmycke eller till remän-
debeslag. I detta fall ser man på baksidan
tydliga spår av bortfilat nålfäste och av¬
lägsnad nålhållare, varför man har att räk¬
na med en senare användning som beslag.

Spännet är 6,3 cm långt inkl. den lilla
avbrutna öglan mitt på den korta, raka si¬
dan. Bredden är 3,5 cm och tjockleken 0,4
cm. Det rör sig om ett smycke med pärl-
stavsornerad kant, innanför vilken följer

att studera de små schakt, där det tidigaste
materialet var bevarat och kan därför inte
ge besked om vad som finns kvar av den
kontinuerliga bebyggelsen.

Bronsspänne

Av särskilt intresse är givetvis det redan
omnämnda bronsspännet från trädgår¬
dens västra del (fig. 4). Även om det inte
anträffades i orört lager kan man anta, att
det hör samman med en bebyggelse an¬
tingen på just denna plats eller i det nära
grannskapet. Eftersom föremålet vid på¬
träffandet var ärgat med hårt fastsittande
sandkorn och lerpartiklar togs det in till
konserveringsavdelningen vid Lunds uni-
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Fig. 5. Oval spännbuckla från Hannas, utan fyndortsuppgift. Äldre fynd.
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Fig. 6. Ringspänne från Hannas, utan fyndortsuppgift. Äldre fynd.

Bronsspännet har av Rut Hildeman
överlämnats till Lunds universitets histo¬
riska museum tillsammans med övriga fynd
från lagren. Det är ju inte fråga om något
lösfynd i vanlig mening utan ett föremål,
som kan antas ha samband med en bebyg¬
gelse på platsen eller i närheten. Sådana
anläggningar och fynden från dem faller
under fornminneslagen.

Denna föremålsform kan dateras ge¬
nom sin ornamentik i jellingestil till yngre
vikingatid, 900-talet e.Kr.10 Vi känner i
och för sig väl igen den tungformiga spän¬
ne-, beslags- eller hängetypen, men det är
ändå inte fråga om någon talrikt förekom-

dekor i genombrutet arbete, föreställande
två motställda bandformiga djur med
trubbiga huvuden, utförda i s.k. jellinge¬
stil. Ytan är visserligen nött men dekoren
ändå fullt tydlig. Baksidan har förstärkts
med en platta, som fästs med fyra små ge¬
nomgående nitar eller stift (en numera
bortfallen). Här finns ännu spår av en på¬
lagd vitmetallbeläggning. Några tunna in¬
skurna streck i den smalare delen kunde
vara frestande att söka tolka som runteck¬
en. Att avgöra detta är dock osäkert och
svårt, bl.a. på grund av placeringen invid
två av de nyssnämnda nitarna. Det kan
också vara oavsiktliga rispor.
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mande smyckeform. I Skåne är antalet be¬
gränsat till ett litet fåtal, och det finns här
inte någon nära parallell till smycket från
Hannas. Ser vi på den närmaste omgiv¬
ningen så finns det ett tungformigt spän¬
ne, funnet i gammal tid i Hagestad. Enligt
uppgift låg det i ett krossat lerkärl.11 Detta
spänne är visserligen inte utfört i genom¬
brutet arbete, men dekoren bär drag av
jellingestil och är därigenom besläktad.
Storleken är ungefär densamma, bortsett
från att spännet från Hagestad är smalare.

De övriga skånska exemplaren är för¬
sedda med tydliga bladmönster eller för¬
vanskade sådana. Närmaste fyndorten är
Stockholmsgården i Vallcbcrga.12 Det
finns därför ingenting, som direkt talar för
en lokal skånsk tillverkning av just den
form vi har representerad i Hannas.

GaT man utanför Skåne finner man cn
nära motsvarighet, dock utan bakstycke, i
ett genombrutet spänne från Bu, Kinsar¬
vik sn i Norge.11 Det norska exemplaret är
något större men eljest påfallande likt vad
beträffar djurornamen tiken. Ett spänne
av samma slag som i Hannasoch dessutom
försett med bakstycke är funnet på Island.
Här är också nålfäste och nålhållare väl
hevarade.14

Andra spännen är i viss mån befrynda-
de. Detta gäller t.ex. ett stort tungformigt
spänne från Björkö (Birka). Även här har
vi att göra med ett genombrutet arbete,
där dock framsidans dekor delats i två lik¬
stora fält genom ett tvärstreckat mitt¬
band.15 Från en brandgrav i Birka kom¬
mer ett 5,6 cm långt tungformigt spänne,
ornerat i samma stil men med djurkrop¬
parna kraftigare utformade.16

Bland spännen med djurornamentik
kan slutligen nämnas två exemplar i silver¬
skatten från Eketorp i Närke. Eftersom
det här är föremål i ädelmetall är utsmyck¬
ningen betydligt elegantare med använd¬

ning av filigran och granulation. Spännena
är också något större än det från Hannas,
men i båda fallen är det fråga om dekor i
jellingestil.17

Även om avsikten i detta sammanhang
inte varit att göra en fullständig invente¬
ring visar det nämnda jämförelsemateri¬
alet en stor geografisk spridning men upp¬
lyser samtidigt om att Hannas-spänncl hör
till cn relativt exklusiv familj med endast
få medlemmar, om man håller sig strikt till
dekor i jellingestil och än mer, vad beträf¬
far föremål i genombrutet arbete. Tung-
formiga spännen, hängen eller beslag med
ren växtornamentik eller stiliserad sådan
är vanligare. Till detta kommer vissa spän¬
nen med annan typ av djurornamentik.
Sådana finns som nämnt i Skåne men är
också företrädda i Danmark, Sverige och
Norge.18 Från äldre vikingatid är vissa
med ursprungliga, naturalistiska växt-
mönster försedda föremål, medan den
mera förvanskade växtornamentiken,
som så småningom förvandlats till ge¬
ometrisk dekor är yngre liksom även jel-
lingestilen är. Hannas-spännet tillhör ju
denna senare grupp från 900-talet.

Man får dock skilja mellan ett föremåls
tillverkningstid och dess användningstid. I
det enskilda fallet kan ett spänne ha varit i
bruk under osedvanligt lång tid, ev. ha la¬
gats eller omarbetats. Kanske har vårt
bronssmycke, som på baksidan förutom
de nämnda nitarna uppvisar ett par små
bleck (varav åtminstone det ena ej kan ha
haft ett funktionellt samband med nålan¬
ordningarna), använts långt fram i viking¬
atid mot gränsen till medeltiden och däri¬
genom kommit att hamna på sin plats i den
centrala delen av Hannas.

1äldre tid funna vikingatidsföremål
Det kan nu vara på sin plats att uppmärk¬
samma de två vikingatidsföremål, som ti-

12



digare påträffats i Hannas men beträffan¬
de vilka det tyvärr inte finns någon uppgift
om fyndorten inom socknen. Det ena är
en oval spännbuckla av brons (fig. 5).
Bucklan är en form av smycke, som bru¬
kar uppträda parvis och som användes i
kvinnodräkten, vilket framgår av åtskilli¬
ga gravfynd. I detta fall är det en variant i
genombrutet arbete, hemmahörande i
yngre vikingatid.19 Vårt exemplar är 10,6
cm långt och något skadat.

Det andra föremålet är ett öppet ring¬
spänne, vars ändar avslutas med knoppar
av en speciell typ (fig. 6) . Även detta är en
form, som hör hemma i yngre vikingatid
eller möjligen tidigaste medeltid.211 Båda
dessa lösfynd är alltså sena, ringspännet
kanske yngst, och de kan därför höra till
samma fyndmiljö som det tungformiga

bronsspännet. Tillsammans vittnar de om
att det i Hannas har funnits en vikingatids-
bebyggelse med resurser att anskaffa
bronsföremål utifrån.

* * *

Detta är den plattform vi står på i dag. Om
man vill nä högre i kunskap om denna lilla
sydostskånska inlandssockens bebyggel¬
seutveckling under järnåldern och över¬
gången till medeltida bebyggelse kan det¬
ta, förutom genom kulturgeografiska un¬
dersökningar, endast ske med hjälp av
fältarbeten, som i första hand tar sikte på
att lokalisera kulturlager och andra anlägg¬
ningar. En möjlig startpunkt är Hannas 8.
Men terräng- och markförhållanden sti¬
mulerar till hypoteser om att bosättning¬
arna tidigare haft cn annan fördelning
med spridning över socknens olika delar.
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Om skånska rekognosceringskartan

Av Nils Lewan
Kulturgeografisk;» Institutionen. Sölvegutan 13. 223 62 [.und

Alltemellan dyker de upp, olika utsnitt av
skånska rekognosceringskartan, oftast i
förminskad skala och vanligen utan att an¬
nal än tillkomsttiden anges. På sitt sätt är
dock det mesta och det viktigaste redan
berättat av andra (Nelson 1935, Irhammar
1980). Då det skett för länge sen och på
annan plats, är det kanske ändå befogat
att här pä nytt uppmärksamma detta
märkliga kartverk och något diskutera
dess användningsområden.

att de ej kunde rymma detaljer rörande
topografi eller bebyggelse. Häri finner an¬
strängningarna att kartlägga rikets gräns¬
trakter sin förklaring.

Skånska rekognosceringskarran
kommer till
Under 1700-talet genomfördes kartrekog¬
noscering främst i Finland men också i
Svenska Pommern. Efter förlusten av den
finska riksdelen tog man inte oväntat itu
med trakten kring Umeå, men från och
med 1812 flyttades verksamheten till del
minst lika hotade Skåne, där man i övrigt
blott torde haft tillgång till s.k. manöver¬
kartor över begränsade områden (jfr ne¬
dan!).

Det arbete som nu tog sin början föll på
fältmätningsbrigaden, som med rötter i
den upplösta finska rekognosceringsbri¬
gaden bildats sä sent som 1811 och ingick i
Kongl. Ingeniör-Corpscn. En första upp¬
gift inför den storskaliga kartläggningen
av Skåne blev att skapa tillfredsställande
geodetiskt underlag, d.v.s. att bestämma
de inbördes lägena för ett tillräckligt antal
noggrant inmätta punkter. Detta skulle
ske med triangulering eller triangelmät¬
ning, en metod som tidigast prövats i Hol¬
land redan 1617 men som fortfarande var
helt ny i Sverige. Här tvangs man därför i
brådskans tecken arbeta parallellt med tri¬
anguleringen och det egentliga karterings-
arbetet, något som inte skulle visa sig helt
lyckligt.

Den allmänna bakgrunden

Militära önskemål och behov om kunskap
beträffande terräng, bebyggelse och vägar
har i alla tider spelat en viktig roll för kart¬
läggandet. alltifrån antikens beskrivning¬
ar av marschvägar till våra dagars satellit-
avbildningar. Åren kring 1800 utgjorde
intet undantag. Precis som det vid slutet
av 1930-talet blev bråttom att få fram en
ny konceptkarta över Skåne, när Hitlers
arméer hotade på andra sidan vattnen, var
det i högsta grad angeläget att rekognos-
cera Skånes topografi, framkomlighet och
förläggningsmöjligheter, dä Napoleon be¬
härskade landet på andra sidan Öresund
och Östersjön.

Man får också komma ihåg att Sverige
först under senare delen av 1800-talet fick
en täckande topografisk karta. Dessförin¬
nan hade man att tillgå dels detaljkartor
över enskilda byar med tillhörande mar¬
ker, dels översiktliga kartor i sådan skala
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Helge Nelson, geografiprofessor i Lund
och handledare for de nyssnämnda. Han
var da pä jakt efter äldre kartmaterial,
som kunde bidra till belysandet av lands¬
kapets omvandling. När han i uppsatsen
från 1935 riktar uppmärksamheten på sitt
fynd, förbigår han dock med tystnad den
glädje och spänning återfinnandet rimli¬
gen måste ha väckt hos honom.

Efter olika öden befinner sig rekogno-
sceringskartans 108 blad nu i tryggt förvar
på Krigsarkivet i Stockholm, där den in¬
tresserade är välkommen att studera origi¬
nalen. Till själva kartbladen hör en del
andra handlingar, bland vilka de för oss
viktigaste torde vara de beskrivningar,
som tydligen ställdes samman jämsides
med den egentliga kartläggningen.*

Arbetet i Skåne fortgick i fält till 1820
med avbrott för åren 1813 och 1814, då
krigiska förvecklingar gjorde bland annat
Bohuslän och Dalsland mer aktuella.
Somrarnas fältarbete renritades vintertid,
och därvid användes för terrängframställ¬
ning för första gången den backstreckstek-
nik, som sedermera vidareutvecklats i gc-
neralstabskartan. föregångaren till våra
dagars topografiska karta.

När arbetet avbröts efter säsongen
182(1. återstod ännu den nordostligaste de¬
len av landskapet (karta 1). Man hade då
funnit skalan 1 : 20.000 alltför vidlyftig att
användas för större delar av Sverige, och
när andra landsdelar sattes på program¬
met övergick man till 1 : 100.000, den
kommande generalstabskartans skala.
Till avbrottet bidrog sannolikt att Mälar¬
dalen och Norrland nu ansågs viktigare att
kartlägga. Möjligen hade man också bör¬
jat bli uppmärksam på faran för stora fel
med stor skala i kombination med bristfäl¬
ligt geodetiskt underlag. I varje fall stun¬
dade hård kritik inom några år (Nelson
a.a. s. 197 f.). Den otillfredsställande tri-
angclmätningen ersattes för övrigt med en
ny. innan arbetet på generalstabskartan
efter århundradets mitt tog fart i Skåne.

Kartans innehåll

I svartvitt och påtvungen förminskning
kan kartan inte ges full rättvisa, även om
den också i sådant skick är högst läsvärd
och användbar. De exempel som medta-
gits här är delvis desamma, som Nelson en
gång valde för att illustrera sin framställ¬
ning för snart femtio år sedan. Ytterligare
utdrag ur kartan återfinnes i några av de
skrifter som anförts i den avslutande för¬
teckningen.

Även originalen -med en bildyta på un¬
gefär 45x60 cm - har svartvitt som grund¬
färg, men därtill kommer brunt för vägar,
blått för vatten samt en rosa ton för stads-
områden. Topografin markeras alltså med
baekstreck. som åtminstone i större skala
ger en mycket tydlig uppfattning om ter¬
rängförhållandena. Den som finner topo¬
grafiska förhållanden »överdramatisera¬
de» bör betänka dels terrängensstörre be¬
tydelse den gången, dels hur senare tiders

Kartans senare öden

Så lade man alltså den skånska kartan till
handlingarna. Ofullbordad kom den ald¬
rig att tryckas och snart råkade den i glöm¬
ska. Ännu när Anna Kristoffersson i bör¬
jan av 1920-talet arbetade med sin av¬
handling om landskapsbildens förändring¬
ar i Färs härad, var kartansexistens henne
obekant. Inte heller Gösta Nordholm,
som några år senare började studera den
skånska landsbebyggelsen, var från bör¬
jan bekant med kartan. Några är in på
trettiotalet återfanns den emellertid av

* Fil. kand. Urban Emanuelsson, Lund. har riktat
min uppmärksamhet pä dessa beskrivningar.
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Fig. 1. Bladövcrsikt för skanska rekognosceringskarlan. * markerar ej utförda blad.

markanvändning bidragit att inte ovasent- stor detalj, och även en mängd mycket
ligt utsläta terrängskillnadcr. För sank- små vattensamlingar har medtagits. Dock
marker finns åtminstone tre grader i mar- kan man konstatera att åtskilliga bydam-
keringen. Vattendragens förlopp återges i mar utelämnats, trots att de väl borde va-
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rit väsentliga med tanke på kartläggning¬
ens syfte.

I öppna och relativt plana marker före¬
kommer på sina håll något som skulle kun¬
na tolkas som tegskiftesmönster men som
sannolikt likväl mer måste betraktas som
uttryck för strävan att fylla ut eljest tom¬
ma ytor (!?). 1 slutet landskap, och givet¬
vis även på andra häll, betecknasskog och
skogsmark pä skiftandesätt. Motsvarande
gäller hed- och fäladsmarker. I ingendera
fallet är det idag utan problem att rätt tol¬
ka betydelsen av dessa växlande marke¬
ringar.

Åskådliggörandet av bebyggelse har äg¬
nats betydande möda. Fortfarande samla¬
de eller slutna byar återges med hela by¬
tomten eller -gatan, och i övrigt har mål¬
sättningen varit att markera varje bygg¬
nad såväl i byarna som i spridd bosättning.
Med särskilda tecken redovisas väder-och
vattenkvarnar, kyrkor och gästgiverier,
åtminstone de senare dock inte alltid. Vid
slott och andra större enheter finner vi
markeringar för trädgårdsanläggningar
liksom för alléer. Slutligen har vi gränser
av skilda slag, för län och härader samt
ibland även för byar och socknar.

blad är mycket samvetsgrant utförda och
allt som här nämnts finns också medtaget.
I andra fall saknas t.ex. gränser helt samti¬
digt som man kan hysa större skepsis mot
bebyggelsens återgivande.

Detta för oss över till den viktiga frågan
hur långt vi vägar lita på kartan. Redan
Nelson noterar att slätterna bör ha varit
lättare att kartlägga än skogrikare områ¬
den. Detta må vara riktigt vad topografi
och exakta läget för olika föremål angår,
men beträffande bebyggelse kan lika väl
motsatsen gälla. Att rätt redovisa varje
byggnad i slättens många stora byar var
nog inte så lätt och kanske inte heller så
betydelsefullt. Flår kunde ju också be¬
skrivningen komma till hjälp! Det bör för
övrigt tillfogas att man i förberedelserna
för sommarens fältarbete under vintern
reducerade i Lantmäterikontoret befintli¬
ga geometriska kartor till skalan 1 : 20.000
(Lönborg 1903 s. 227). Med »geometris¬
ka» avses därvid rimligen såväl stor- som
enskifteskartor, vilka naturligtvis tillkom¬
mit ett växlande antal är tidigare och där¬
med måste anses ha varit mer eller mindre
korrekta, ex.vis vad bebyggelsen beträf¬
far.

Kartans korrekthet Häradsbeskrivningarna

Dc häradsvis uppställda beskrivningarna
är kortfattade men trots detta innehållsri¬
ka. I beskrivningarna ingår dels en bebyg¬
gelseförteckning, dels en kommentar av¬
seende vattendrag, kust och strand, vägar,
jordmån och skogar.

Bebyggelsen har inventerats med tanke
på eventuell inkvartering, och för varje by
redovisas antalet bondgårdar resp. gatu-
hus. En allmän uppskattning sker av stor¬
leken hos bostäder, stallar och lador. Sä¬
terier och andra herrgårdar anges särskilt
liksom prästgårdar och länsmansbostäl-

1 den ovan anförda artikeln berör Nelson
kritik som tidigare riktats mot rekogno-
sceringskartan och fogar därtill egna syn¬
punkter. Inte heller i denna uppsats kan vi
gå den saken förbi. Ojämnheten i arbetet
är påfallande. Man började 1812 från sö¬
der i Malmöhus län och kunde andra ar¬
betsåret, alltså 1815, slutföra huvuddelen
av detta län för att 1816 börja söderifrån i
grannlänet. Under arbetets gång fick man
erfarenheter och vidtog förbättringar.
men sannolikt växlade även den personli¬
ga förmågan och noggrannheten. Vissa

17



se. mycket stur, genomkorsas av torvgra¬
var och diken som alltid är fyllda med vat¬
ten.» (Herrestads hd).

I sin strävan att beskriva de militära för¬
utsättningarna för anfall och försvar har
kapten Lemke och underlöjtnant Amilon
år 1812 för Ljunits och Herrestads härad
här kompletterat kartans information
med kunskap av största intresse också i
helt andra sammanhang. Det tänkte de
knappast på . . .

Icn, kvarnar och möllor. Också här anar
man det militära intresset för sådant som
kunde vara av betydelse för information,
kontakter och försörjning. Detsamma gäl¬
ler dc detaljer som meddelas angående
skicket hos olika byggnader liksom even¬
tuell avsaknad av »carachtairsbyggnad»
eller boningshus.

Motsvarande genomgång av terrängen
har rimligen skett närmast med tanke på
dels framkomligheten för förband av olika
slag, dels möjligheterna att finna för¬
svarspositioner oeh lägerplatser. Här be¬
rättas sålunda om åarnas djup och bredd,
slänter och bottenförhällanden, broar och
vadställen. - »Vid Högestads kvarn en
svag träbro, kan endast begagnas av infan¬
teri och kavalleri.» (Herrestads härad).*

Vid kust och strand gäller det försvars-
resp. landstigningsmöjligheter. - »Kusten
ifrån Skivarpsån till Brasakalt består mest
av flygsand ...» - »Större krigsfartyg . . .
hava där god ankargrund men äro endast
säkra för nordliga vindar.» » Gärdcsgår-
dar som till en stor mängd finnes i detta
land består till en del avstenmurar 4 å 5 fot
höga, 2 å 3fot tjocka och till en del av jord¬
vallar med 2 fots djup och 2 fot bred grav
på ena sidan. Dessa gärdesgårdar favori¬
sera försvaret av landet men äro mycket
hinderliga för en trupp som attackerar,
isynnerhet för kavalleri och artilleri.»
(Ljunits hd).

Beskrivningen avslöjar hur skiftande
framkomligheten är. - ». . . kan likväl be¬
gagnas alla årstider av grövre fältartilleri . »

(Ljunits hd). - ». . . denna väg är mycket
svår även för lätta kärror» (Herrestads
hd). Även jordmån, skog etc. redovisas i
första hand med tanke på framkomlighet.
- »Skogarna kunna lätt passeras av infan¬
teri, kavalleri.» (Ljunits hd).- »Öja mos-

Användningsmöjligheter

»Här finns nu för 5/6 av Skåne en till tiden
så gott som sammanfallande kartering.
Här och var har dä enskiftet redan börjat i
Skåne, men i stort sett är det landskapet
före skiftet vi se, med dess osprängda byar
och ett vägnät som är mindre förgrenat än
nu, förenande by med by.» (Nelson a.a.
s. 205). Detta citat säger en del om de svå¬
righeter man dittills haft med det karto¬
grafiska källmaterialet vid historisk-geo-
grafiska undersökningar. Det har redan
omtalats hur såväl Anna Kristoffersson
som Gösta Nordholm arbetat okunniga
om rekognosceringskartan. Deras vikti¬
gaste källa för äldre tid var bykartor från
mycket skiftande tidpunkter och med
luckor beträffande både innehåll och till¬
gänglighet. Som ännu ett exempel kan
nämnas Sven Sahlins studie av fäladsmar-
kerna pä Romeleåscn i äldre tid (Sahlin
1930). Förf. tvångs utnyttja kartmaterial
spännande över nästan hela 1700-talet ut¬
an att ändå lyckas få en helt fullständig
bild.

Vid tiden för rekognosceringskartans
tillkomst är vi visserligen inne i en intensiv
skiftesepok, men trots att åtskilliga byar
splittrats framträder bylandskapet mycket
vackert. Och i andra hänseenden har
markmobiliseringen knappast börjat.* Anförda citat har moderniserats med bibehållet

sakinnehåll.
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Landskrona.
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Tecken på detta är hydrografin samt ut¬
bredningen av den mer eller mindre natur¬
liga vegetationen. I framtiden ligger fort¬
farande den omfattande markdräneringen
liksom jordbrukets mekanisering, och
sammantagna ger oss karta och beskriv¬
ning mycket intressanta möjligheter att
studera det skånska landskapet före 1800-
talets stora omvandling. Detaljer kan sät¬
tas ifråga, men i det stora hela finner vi här

också en förträfflig och spännande ut¬
gångspunkt för jämförelse med senare
kartläggningar och våra dagars verklighet.
Inte minst finns det skäl att understryka
värdet därvid av vår äldre ekonomiska
karta, från 1910-talet för Malmöhus och
cirka 1930 från Kristianstads län. Även
dessa kartor åtföljs av beskrivningar, ut¬
förliga fastän de är av annan art än rekog-
nosceringskartans.
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Under de gångna ären har kartan kom¬
mit till användning i de mest skiftande
sammanhang, och blott några antydningar
kan göras här. Till detta har mången läsa¬
re sannolikt egna kompletteringar. Bland
vetenskaparna blev det helt naturligt att
geograferna drog nytta av rekognosce-
ringskartan, och man har också ställt sam¬
man den för större områden för att under¬
lätta jämförelse. I Nordholm 1967 finner
man sålunda hela sydvästhörnet av Skåne
i tre kartgenerationer, från begynnelsen
av de tre senaste scklen. Någon egentlig
jämförelse blev det emellertid inte Nord¬
holm förunnat att göra, men materialet
ligger alltså färdigt, fastän skalan 1 :50.000
kanske för rekognosceringskartan är i
minsta laget. En motsvarande samman¬
ställning i samma skala av bladen som
täcker Österlen hade Nelson s jälv gjort re¬
dan 1949, i samband med utgivandet av ar¬
betet Simrishamn med omland, och där
utnyttjade förf. också kartans innehåll i en
kommentar.

Med förbigående av andra geografers
nyttjande kan nämnas ännu ett par studier
med anknytning till landskapets föränd¬
ring. Pa basis av rekognosceringskartan
gjordes för tjugofem år sedan en jäm¬
förelse mellan förhållandena då och vid
början av 1800-talet av våtmarkerna inom
Kävlingeånsavrinningsomradc, en under¬
sökning som dock på senaste tid börjat
sättas ifråga just vad beträffar kartans
tolkning (Wolf 1956). En annan jäm¬
förelse gäller kulturlandskapet kring
Krankesjön (Jeansson 1964).

Förutom lokalt intresserade har kartan
under senare år funnit kunder bland
historiker och ortnamnsforskare liksom
bland biologer och andra naturvetare.
Detta kan ej närmare exemplifieras här. 1
stället får vi ta upp några principiella in¬
fallsvinklar.

Redan citatet fran Nelson antyder möj¬
ligheten att studera såväl huvuddrag som
detal jer beträffande bebyggelse och väg¬
nät. topografi och hydrologi. Man kan
med kartan framför sig begrunda förhål¬
landena i den tidenssamhälle, det verkliga
lokalsamhället; hur svårframkomliga vä¬
garna var. hur lokalt bunden man därför
var i sin hushållning, hur byarnas folk
måste nyttjat olika slags marker sand
och lera, våtmarker och torrare marker -
för att sammantaget fä en rimlig bärgning.
Kanske kan man också med fördel jäm¬
föra med Linnés reserapport från 1749.
med Gillbergs beskrivning frän 1765 eller
med Bruzelius' bearbetning av Gillberg
från 1840, eller med rent lokalt material
man träffat på.

Leder intresset i mera naturvetenskap¬
lig riktning, finns det skäl att studera vitt¬
nesbörden i karta och beskrivning om
ex.vis våtmarkerna. - »Vårflod inträffar
vanligen i mars manad, pågår 6 å 8 dagar.
Under flodtiden är vattnet 4 å 6 fot högre
än vanligt.» (Herrestads hd). Måhända
kan vi söka kombinera detta med de i och
för sig knappa klimatiska uppgifterna vi
besitter från den tiden.

Skogar och fäladsmarker-hurterde sig
jämförda med senare redovisningar? Sc
ex.vis Sahlin 1930! - »Vid Marsvinsholm
är en bokskog och vid Charlottenlund en
skog av ek . . .» (Ljunits hd). - »Skogarna
inom Sövestads socken äro glesare, mind¬
re sammanhängande och ej så tätvuxna
med enbuskar.» (Herrestads hd).

Naturligtvis öppnar sig här tolknings-
svårigheter, men vid sidan av nya problem
finner man kanske också nya möjligheter.
Hur såg det tidiga 1800-talets »natur»
egentligen ut, oeh varpå berodde dess
stabilitet -om det nu fanns något slags ha¬
lans?

Slutligen-det som här anförtsgäller en-
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Fig. 6. Området nordväst om Lunds centrum i skala 1:20 000. T.v. enligt rekognosceringskartan, t.h. enligt
äldre ekonomiska kartan (1912).
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1937). Det gällde ett par cirka fyrtio år
äldre kartblad över trakten kring och norr
om Lund, uppenbarligen tillkomna i sam¬
band med Gustaf IIl:s manöver i dessa
trakter hösten 1774.

I samma skala som föregående redo¬
visas landskapet här faktiskt delvis bättre
än på rekognosceringskartan. Tydlighe¬
ten är väl så god, och färgsättning mer ut¬
nyttjad. Gårdar och hus är i rött, och byar¬
na mycket noggrant återgivna. Vägar av
olika dignitet (och framkomlighet) har
skilda beteckningar, och dessutom anges

skilda forskningsinsatser. Det är inte
osannolikt att förenade ansträngningar
från flera ämnessynvinklar skulle ytter¬
ligare stegra kartans värde som källa.

Anknytande material

Här borde denna redogörelse avslutats,
men det är alltför lockande att botanisera
ännu en smula i anknytande källmaterial.
Redan ett par år efter Nelsons upptäckt
1935 kunde Sven Dahl rapportera om
några andra förbisedda kartor (Dahl
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isk gärning till största gagn för många slags
vetenskapande om vårt landskaps utveck-
ling med hänsyn tagen till både natur- oeh
kulturförhållanden.

gärden av olika slag - sten i rött, av jord i
svart och av ris med svart, bruten linje.
Olika markslag framstår i detta tegskifta-
de landskap mycket tydligt - äker och fä-
lad i strcckaL svart, utmark i grått oeh äng¬
ar i grönt. Vattendragen är också här blå,
medan höjdernas mörka ton säkert stöter
fler än Dahl.

Här har vi alltså blott ett litet stycke
Skåne men frän en tidigare tidpunkt och
med delvis annan information. Med Dahl
kan man konstatera att en god militär
topografisk karta över en slättbygd också
blir en god ekonomisk , bland annat därför
att olika rnarkslag och hägnader ger olika
förflyttningsmöjligheter. Dahl ger också
exempel på slutledningar grundade på
denna karta. Man kan undra: har det fun¬
nits fler sådana kartor, finns det ännu
oupptäckta rikedomar av detta slag? Tag
ex.vis Skånes kuster: har vi flera utöver
rekognosceringen under Karl XII:s sista
år? (jfr Andersson 1962).
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Och sedan?

När Nelson rubricerade sitt meddelande
som preliminärt, hoppades han uppenbar¬
ligen på ytterligare uppsatser kring kar¬
tan. Av och till liar den ytligt berörts för
att pä senare år uppmärksammas i något
större utsträckning. Nelson slutar med
konstaterandet att kartverket kan tjäna
många studier inom skilda vetenskaps¬
grenar, I detta kan man instämma. Hur
gärna skulle man inte vilja se även denna
uppsats som ett preliminärt meddelande i
förhoppning om framgång för de goda
krafter, som inte minst i Lund verkar för
kartverkets utgivande! Först därigenom
blir det tillräckligt tillgängligt. Någon
ekonomisk affär kan det ju inte bli. Där¬
emot vore det en betydande kulturhistor-

Häradsbeskrivningarna, Dessa handlingar förvaras i
Krigsarkivet i kapsel kallad Militärgeografi.
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den döde varit en kvinna, som begravts
under bronsålderns tredje period, om¬
kring 1000 fKr.

Vid sidan av fynden är gravhögens
konstruktion av stort intresse: Den inre -
och äldsta - anläggningen är nämligen
uppbyggd av skärvsten, d.v.s. stenar, som
blivit sprängda och vittrade i samband
med bränning och kokning. Högar eller
rösen av skärvsten är vanliga på boplatser¬
na i mellan-Sverige men har hittills inte
förknippats med den skånska bronsål¬
derns grav- eller boplatsinventarium.

Skånsk skärvstenshög

Ett nyfynd av en bronsåldershög har un¬
der våren 1982 gjorts vid Abbekås fiskelä¬
ge i Skivarps socken. Högen upptäcktes i
samband med exploatering och blev un¬
dersökt genom riksantikvarieämbetets re¬
gionkontor i Lund. Anläggningen har
byggts i två etapper, som är markerade
med varsin kantkedja. Inte mindre än fem
brandgravar har påträffats, varav en får
sägas vara rikt utrustad med gravgångar
bestående av två armringar, en bältedosa,
en spiralring. en Bornholms-fibula och en
dubbelknapp. Gravgåvorna tyder på att Robert B. Nagmér

r*,71
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Oversikt av gravhögen. Hiiltcilosa Iran en av gravarna.
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DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA
FÖRENING bildades 1866. Föreningen är en samlingspunkt för en historiskt
och arkeologiskt intresserad allmänhet.

Föreningen är utgivare av ALE, historisk tidskrift för Skåneland, som utkom¬
mer med fyra häften årligen. Tidskriften utges med bidrag från statens huma-
nistisk-samhällsvetenskapliga forskningsråd. Brev och manus till redaktionen
adresseras till landsantikvarie Dag Widholm. Winstrupsgatan 10, 222 22
LUND.

Medlem i föreningen erhåller tidskriften kostnadsfritt.
Årsavgiften, 35:- kr, kan insättas på postgirokonto nr 24 68 31-2, De skånska
landskapens historiska och arkeologiska förening.
Adress till föreningens skattmästare, Allan Persson: Karhögstorg 4 A, 223 55
LUND.

Äldre häften av tidigare utgivna tidskrifter kan beställas hos föreningenssekre-
terare, forskningsassistent Sten Skansjö. Skolrådsvägcn 3, 223 67 Lund eller
hos skattmästaren.

EFTERTRYCK, helt eller delvis medgives endast efter redaktionens särskilda
tillstånd.

Föreningens styrelse:

Länsantikvarie Carin Bunte, Malmö, ordf., museichef Torkel Eriksson. Helsingborg,
v.ordf. , fil. mag. Sten Skansjö, Lund, sekr.. arkivarie Anders Persson, Lund, v.sekr.,
fil. kand. Allan Persson. Lund, skattmästare samt professor Nils-Arvid Bringéus.
Lund, professor Erik Cinthio, Lund. professor Bertil Ejder, Lund, byråchef Evald
Gustafsson, Sthlm. övcrslelöjtn. Sven Hedin. Ystad, fil. lic. Lars-Göran Kindström,
Helsingborg, t.f, landsantikvarie Anna-Christina Meurling. Lund, antikvarie Nils
Nilsson, I .und. professor Birgitta Odén, Lund länsmuseichef Bengt-Arne Person, Var-
berg, professor Göra Rystad, Lund, soc.dir. C. G. Stenkula, Lund, läroverksadjunkt
Curt Widenborg, Ronneby, landsantikvarie Dag Widholm, Lund, intendent Gustaf
Åborg, Simrishamn Hedersledamöter: disponent Birger Persson. Ystad samt profes¬
sor Jörgen Wcibull, Göteborg.
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