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Utvandringen av religiösa skäl fortsatte, men 
kom från slutet av �860-talet att överträffas 
av »vanliga» utvandrare. Ökningen berodde 
inte minst på goda konjunkturer i Amerika 
och nya transportmedel som ångfartyg och 
ångtåg. Det i sin tur skapade en stor interna-
tionell marknad för resor, som kom att 
 präglas av en kamp mellan de stora nya trans-
portföretagen, var och en med sitt nät av 
 huvud- respektive underagenter. Eftersom 
Skandinavien från omkring �870 var det om-
råde i Europa, som i förhållande till sin be-
folkning genererade flest utvandrare, blev 
denna marknad lukrativ och konkurrensen 
hård med aggressiva försäljningsmetoder, 
där agenterna inte skämdes för att erbjuda 
»sockrade» resor och därmed sälja fler biljet-
ter. I de nordiska länderna fick myndigheter-
na motta ett stort antal klagomål om svindel 
och lurendrejeri och kände sig därför nödsa-
kade att införa en mer officiell kontroll av 
agenter och biljetter. Kontrollen innebar en 
registrering av varje utvandrare, hens person-
data, platsen, där biljetten utfärdades och 
 destinationsort, uppgifter (här benämnda 
passagerarlistor), som skulle insändas till po-
liskammaren eller motsvarande myndighet i 

avresehamnen. Turligt nog för släkt- och 
migrationsforskningen har detta material be-
varats nästan helt och hållet från starten och 
nästan hundra år framåt. En hel del finns idag 
i digitaliserad form på internet, där upp-
gifterna kan sökas med hjälp av mer eller 
mindre användbara sökdatabaser. 
 Denna andra del om utvandringen, som 
omfattar åren �874–�9�0, handlar om var 
och hur man hittar källmaterialet och hur 
passagerarlistorna kan användas i forskning-
en. I artikeln väljer jag polismyndighetens 
passagerarlistor som huvudkälla och de av 
församlingarna till Statistiska Centralbyrån 
insända utflyttningslistorna som supplement. 
Det är knappast troligt, att det fanns någon 
utvandrare (utöver sjömän), som kunde resa 
utan biljett, men säkert »glömde» en och 
 annan att berätta för prästen att de ämnade 
utvandra, även om det var ett lagkrav. Tyngd-
punkten har dessutom lagts på utvandring 
från de skånska landsdelarna, därför att detta 
område bäst visar värdet av att använda pas-
sagerarlistor från båda sidor av Öresund. 
Tidsramen �874–�9�0 beror å ena sidan på 
att Malmölistorna först börjar �874 och å 
 andra sidan på att det inte är möjligt att söka 

Utomeuropeisk utvandring från de skånska landsdelarna 
via Köpenhamn åren �874–�9�0

Av Henning Bender
Mag.art., tidigare stadsarkivarie i Aalborg, direktör för Det danske Udvandrerarkiv och universitetscensor i historia, Nexö
Översättning till svenska av Birgit Bender

Den första delen av »Utomeuropeisk utvandring…» publicerades i Ale 20�5:4, s. �–20 
och beskrev hur den transoceana grupputvandringen från Sydsverige via Köpenhamn 
började åren �852–�873. Den påvisade bland annat, vilket var nytt för många läsare, 
att det var mormonerna som satte igång massutvandringen från södra Skandinavien till 
USA. I den här föreliggande fortsättningsdelen behandlas den följande tidens massut-
vandring. Nyvunna resultat presenteras, som bygger på otraditionellt källmaterial. 
Dessa både reviderar och kompletterar den tidigare historiska bilden.



2

i Köpenhamnlistorna efter �9�0. Viktigast i 
artikeln är den stora svenska utomeuropeiska 
utvandringen via Köpenhamn, särskilt de 
nästan hundratusen som inte registrerats i det 
svenska materialet. Begränsat sidantal omöj-
liggör en fördjupning av Skånelandskapens 
och Smålands utvandringshistoria, även om 
den väsentligt skiljer sig från resten av Sve-
rige. 
 Nedanstående lilla historia om en stor 
skeppskatastrof synliggör den avgörande roll 
passagerarlistorna utgör i arbetet med att 
identifiera svenska utvandrare.

Kollisionen!
Ganska få var vakna ombord på de två pas-
sagerarskepp ute på Atlanten, som tre timmar 
efter midnatt den �4 augusti �888 seglade in 
i varandra med full fart. Vågorna var få och 
små, men ett kraftigt regnväder medförde att 
sikten blev dålig och att rorgängarna alltför 
sent såg det andra skeppet. Bägge fartygen 
manövrerade undan mot söder och det skepp 
som seglade mot väster rammade därför det 
östgående i sidan med en sådan kraft, att 

skeppet knäcktes i två delar och sjönk. Det 
västgående fartyget höll sig flytande tack 
vare det stilla vädret med få vågor som kunde 
komma in genom det stora hålet i fören. Vil-
ket skepp man hade stött ihop med blev först 
uppklarat, när en skeppsofficer från det ram-
made skeppet via sin hytt kunde klättra upp 
längs ankarkedjan på det andra skeppet, 
medan hans eget sjönk. Här på det främman-
de skeppet hörde han till sin förvåning att 
man också talade danska. Det visade sig att 
det var den danska Amerikalinjens flagg-
skepp »Thingvalla», som avgått från Köpen-
hamn den � augusti �888 mot New York och 
som hade stött in i sitt systerskepp »Geiser», 
med avgång från New York den �� augusti 
mot Köpenhamn!� En olycka så omöjlig som 
att två gevärskulor, avfyrade på en mils av-
stånd, skulle träffa varandra.2 Av de 453 ång-
fartyg som �888 trafikerade Atlanten med 
passagerare mellan Nordeuropa och USA, 
nämligen 222 brittiska och 227 huvudsak-
ligen tyska,3 hade två av sammanlagt fyra 
danska Amerikabåtar lyckats kollidera mitt 
ute på Atlanten!
 Att någon överhuvudtaget kunde berätta 

S/S »Geiser» innan 
 avgång från Larsens 
Plads i Köpenhamn till 
New York 7 mars �882. 
Skeppet hade just av-
lämnats som nytt från 
varvet B&W, men sjönk 
den �4 August �888 
efter kollision med 
systerskeppet »Thing-
valla». Märk polisen 
på sin höga stol til 
 höger, som kontrolle-
rar, att inte fler går om-
bord än antalet regist-
rerade biljetter. �882 
skulle Köpenhamns 
polis hålla räkning med 
�2 284 svenska utvand-

rare och �0 086 danska. Träsnitt efter teckning av Vilhelm Tilly i Illustreret Tidende, häfte 1178; 23 april 1882.
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om olyckan i en tid innan radiotelegrafin 
fanns, berodde på det stilla vädret och att 
 farvattnet var starkt trafikerat. Sex timmar 
senare passerade en av Hamburg-Amerika 
linjens fartyg »Wieland», olycksplatsen på 
väg mot New York och de nödställda passa-
gerarna, �4 överlevande från »Geiser» och 
samtliga från »Thingvalla», fördes över till 
det tyska skeppet, medan överlevande besätt-
ningsmän från »Geiser» och de 60 på »Thing-
valla» hjälptes åt att föra skeppet till en hamn. 
Det var svårt, eftersom man med ett stort hål 
i fören inte kunde styra framåt. Istället pre-
jade man en fransk skonare, som surrades 
fast vid fören och användes som roder. Detta 
sällsamma fartyg backade därefter 270 km 
till närmaste hamn, nämligen Halifax, som 
man nådde den �8 augusti.4 »Wieland» i sin 
tur hade ankommit till New York den �7 
 augusti, där både det tyska skeppets egna 
passagerare och de överlevande från de två 
danska skeppen registrerats. Både kollisio-
nen, räddningen och »Thingvallas» seglats 
baklänges till Halifax var gott nyhetsstoff 
och skapade rubriker i tidningarna. Repor-
tern på New York Times vinklade helt mo-
dernt »historien» på det »mänskliga» planet. 
Bland överlevande passagerare från »Geiser» 
(6 svenska, 6 norska och 2 danska) fanns 
inga barn och bara en kvinna, Hilda Lind 28 
år gammal, som dock hade förlorat sina två 
barn, Ida 3 år och Karl 3 månader gamla. 
Henne fick reportern tag i, intervjuade och 
följde med henne hem till hennes bostad  
i New York, där hon ropade till sin man: 
 »Oscar – du har inte längre några barn! De 
har drunknat!»5

Hilda Lind från Karlshamn 

Hilda var född Nordström �860 i Östra Her-
restads församling på Österlen, där hennes 
far var trädgårdsmästare på Gärsnäs gods. 
Föräldrarna bodde dock i Karlshamn �888, 
då Hilda beslutade sig för att resa hem med 

sina två barn. Hon hade flyttat från Asarum 
till New York i juni �883 och i november 
�884 gift sig på Manhattan med snickaren 
John Oscar Lind. Familjen fick �888 ameri-
kanskt medborgarskap men äktenskapet kna-
kade. John Oscar kunde inte hitta fast arbete 
och Hilda kände sig för svag efter födseln för 
att arbeta. Hon ville hem med barnen och för 
att få råd till en hytt, sålde paret alla möbler 
och annat i lägenheten. Hilda berättade själv 
om olyckan för reportern:
 Vi sov alla i vår hytt, Ida i översta kojen, 
jag och lille Karl i den nedersta, då kollisio-
nen ägde rum. Den hörde vi inte, men vak-
nade av skrikande människor, som trängdes i 
gången utanför hytterna för att komma först 
upp. Själv stack jag ut huvudet och frågade 
en steward vad som hänt. »Skeppet håller på 
att sjunka, lilla frun» skrek han och försvann. 
»Jamen, jag har två barn, kan ingen hjälpa 
mig?» Därefter tog jag Ida vid handen och 
Karl på armen, men på vägen uppför trappan 
till däck blev vi alla nerknuffade av en 
skräckslagen man, som ville förbi. Ida ram-
lade, slog sig i huvudet och blev medvetslös. 
En äldre dam tog hand om Karl, medan jag 

S/S »Thingvalla»:s reparation efter kollisionen med S/S 
»Geiser» var, som det ses, ett dragplåster for publiken i 
Halifax, Nova Scotia, hösten �888. Den helt nya stäven 
skeppet fick, klarade redan �5 maj �890 en kollision 
med ett isberg och skeppet togs först ur drift år �900 
efter 26 års tjänst. Teckningen av »Thingvalla» i Halifax 
stammar från »Scientific American» november �888.
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bar Ida uppför trappan och nådde däck, där 
allt var kaos. Havet sköljde in över relingen 
och människor hoppade från skeppet utan 
räddningsvästar. Själv träffades jag av något 
tungt, tappade Ida och sögs ner av det sjun-
kande skeppet. Men jag måste ha fått fatt i 
något som flöt. Mer kan jag inte minnas, 
 förrän jag halades ombord på en räddnings-
båt från »Tingvalla» och fick höra att det gått 
mer än en halv timme, att ingen av barnen 
från »Geiser» räddats och att jag själv var 
den enda överlevande kvinnan.
 Trots denna traumatiska händelse måste 
livet i New York nu fortsätta. Paret flyttade 
runt i staten New York, där det fanns arbete 
att få, fick fyra barn �894–�905 och dog 
 bägge 80 år gamla i Albany, NY. Olyckan 
och de ännu värre olyckor som drabbade den 
danska Amerikalinjen de följande åren,6 
 hindrade inte paret från att använda routen. 
Redan sommaren �89� hälsade de på hennes 
föräldrar i Karlshamn och Hilda besökte dem 
också �899 och �9�0. Alla tre tur- och retur-
resorna gick via Köpenhamn. 
 Just åren �880–�9�7, när utvandringen var 
som störst, var den danska Amerikalinjen 
med ett par undantag den enda direkta linjen 
mellan USA och Skandinavien. Namnet skif-
tade, men i verkligheten var det DFDS och 
C.F. Tietgen som stod bakom både Thing-
vallalinjen �880–�898 och den direkta fort-
sättningen med samma fartyg Skandinavien-
Amerika Linjen �898–�935 (i det följande 
kallad den danska Amerikalinjen).

Trafiken med den danska  
Amerikalinjen (�880–�9�0)
Att Hilda Lind besökte hemlandet minst tre 
gånger tyder på att den östgående trafiken 
inte var obetydlig. Det bekräftas av den dans-
ka Amerikalinjens årsräkenskaper. �880–
�9�4 såldes 222 934 östgående biljetter eller 
40 % av den samlade försäljningen av 

553 �00 biljetter.7 Hur många som reste öster-
ut för besök eller för att stanna i det gamla 
hemlandet är svårt att avgöra, då uppgifter 
om nationalitet saknas. Man kan anta att det 
var en del dansk- och svenskamerikaner. Vi 
saknar källmaterial till den östgående seglat-
sen, bortsett från, när det inträffade olyckor 
och ersättningsmål. Vid olyckan med »Gei-
ser» fanns 83 passagerare ombord, varav 29 
var födda i Sverige, 3� i Norge och 23 i Dan-
mark. Av dessa räddades �4.8

 Det finns mer bevarad information om den 
västgående trafiken. Av Amerikalinjens års-
räkenskaper framgår att �880–�9�0 såldes 
330 �76 biljetter till New York, nämligen 
�39 �82 till norrmän, som nästan alla gick 
ombord i Kristiania och Kristiansand, medan 
��5 329 danskar, 64 28� svenskar, 6 444 fin-
nar och 4 940 ryssar steg på i Köpenhamn. 
 På till exempel den fatala resan med 
»Thingvalla», som började i Köpenhamn den 
� augusti �888, fanns utöver en besättning på 
60 man (53 danskar, 6 svenskar och � norr-
man) 242 norrmän, som kommit ombord i 
Kristiania och Kristiansand och 257 passage-
rare i Köpenhamn, av dessa �07 med Sverige 
som hemort. Samtliga passagerare går att 
finna både i »Thingvallas» skeppshandlingar 
och i ankomstlistorna i New York med namn, 
persondata och bestämmelseort, ordnat efter 
den polismyndighet i Danmark, Norge och 
Sverige som hade registrerat deras biljetter. 
När det gäller svenskarna, återfinns upplys-
ningarna hos polismyndigheterna i Malmö, 
Göteborg, Köpenhamn och Stockholm enligt 
följande:

38 svenskar9 har registrerats i Malmö Polis-
kammare mellan 3� juli och � augusti 
�888 och därefter seglat till Köpenhamn 
med DFDS-ångarna »Gefion» eller 
»Gylfe». Agent var Oluf Cederholm.�0

3� svenskar i Göteborgs Poliskammare den 
30 juli och sedan avseglade med DFDS-
ångfartyget »Dronning Louise» till Kö-
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penhamn. Underagent K. U. Johanson 
för huvudagent Oluf Cederholm.�� 

�5 svenskar i Stockholms äldre Poliskam-
mare mellan 25 och 26 juli under agent-
namnet Cederholm.�2 

23 svenskar i Københavns Politidirektorat 
den � augusti �888 med biljett till 
»Thingvallas» avgång från Köpenhamn. 
Agent var J. M. A. Frederiksen, Sankt 
Annæ plats 24, samma dag.�3 

Används de svenska och danska passagerar-
listorna tillsammans, får man det samlade 
antalet utvandrare. De olika registreringarna 
sammanfaller inte. Har en biljett godkänts av 
en polismyndighet och noterats där, kommer 
den inte att godkännas av en annan myndig-
het. Det skulle vara som om man köpte biljett 
två gånger.
 Kontrollmöjligheterna är goda. Vid direkt 
seglats från Danmark till USA kan de olika 
passagerarlistorna kontrolleras för varje av-
gång i de bevarade »skeppspappren», som 
finns i polismyndighetens arkiv i Köpen-
hamn, samt åter via ankomstlistorna i New 
York. Vid indirekt resa – via Storbritannien 
eller Tyskland – berättar agentnamnet, vilken 
linje en biljett är såld till och därmed vilken 
väg utvandraren har rest. Det är till ovärder-
lig hjälp om man skall finna en person i 
transitlistorna för Tyskland och Storbritan-
nien och i ankomstlistorna i den sluthamn 
som vederbörande kom till. Också bättre än 
om utgångspunkten är oprecisa eller brist-
fälliga avreseupplysningar i kyrkböckerna. 
 Detta kan familjen Volansers resa till Ameri-
ka belysa.

Fel i källmaterialet

Bagaren Johan Peter Volanser (�858–�924), 
som bodde i Borstahusen utanför Landskro-
na, fick enligt husförhörs- och utflyttnings-
längder utfärdat flyttningsbetyg till »N. 
Amerika» den �2 november �889 tillsam-

mans med hustrun Anna Gunilla Nyman 
(�857–�930), dottern Anna Sofie (f. �888) 
och brodern Carl Olof Volanser (f. �870), 
alla födda i Landskrona.�4 Dock, redan ett år 
tidigare hade samma människor från Lands-
krona med samma karaktäristiska efternamn 
gått ombord på »Thingvalla», nämligen den 
� augusti �888, efter att ha köpt biljetter från 
Köpenhamn via New York till staden Wor-
cester i Massachusetts.�5 Både namnen och 
bestämmelseorten noterades naturligtvis i 
ankomstlistorna i New York den �7 augusti 
�888.�6 . På samma sätt angav födelseregist-
reringen i Worcester, Massachusetts, att Jo-
han Peter och Anna Gunilla fick dottern Svea 
Volanser den 22 oktober �889 (�889–�940).�7 

Svea Volanser, gift Kirchner, är här fotograferad i Came-
ron, Texas omkring �925. Hon föddes i Worcester,  
Massachusetts den 22 oktober �889 vilket är bra gjort  
av hennes föräldrar, bagaren Johan Peter Volanser och 
 hustrun Anna Gunilla Nymann, eftersom kyrkoboken i 
Landskrona meddelar at de först reste till N. Amerika 3 
veckor senare, den �2 november �889. Från Ancestry.
com
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Alltså tre veckor innan de skulle ha rest från 
Landskrona! För övrigt flyttade familjen se-
nare norr om Chicago till Waukegan, Lake 
County i Illinois, där Johan Peter avled och 
begravdes �924 och hustrun �930.�8 Eller 
med andra ord, kyrkoarkivmaterialet angav 
fel datum, utflyttningsår och en oklar be-
stämmelseort. Det är kanske inte så märkligt 
att prästen, först efter ett år och då troligen i 
samband med mantalsskrivningen, upptäckt 
att familjen var flyttad. Säkrare är det att 
rätta sig efter biljetten, som nästan alltid re-
gistrerades på dagen eller dagen innan, med-
an man i »skeppspappren» kontrollerade om 
vederbörande verkligen var ombord vid av-
färden. Däremot kan det mycket väl vara 
problem med data i de främmande hamnarna, 
särskilt vid indirekta resor och listorna skall 
användas med försiktighet. Exempelvis kan 
nämnas tusentals skandinaver, som på �870-
talet registrerades i de amerikanska ankomst-
listorna som tyskar – och dessutom fick fel 
namn, kön och ålder – bara för att de hade 
passerat Hamburg, innan de reste via Hull/
Liverpool.�9 Motsvarande problem finns i 
stor utsträckning i ankomstlistorna för Aus-
tralien och Nya Zealand för att inte tala om 
Brasilien, där danskar av vad som verkar som 
en slump antecknats som svenskar och tvärt-
om.20

 Att fastslå vem som egentligen gick om-
bord på »Titanic» och vilka som överlevde 
förlisningen natten mellan den �4 och �5 
april �9�2 underlättas heller inte av att de 23 
svenskfödda, som köpte biljett i Köpenhamn 
den 2 april �9�2 hos White-Star-linjens agent 
i Nyhavn,2� alla registrerades som danskar, 
när de gick ombord på »Titanic» den �0 
april.22 Sannolikt berodde det på att den 
 brittiska transitregistreringen uppenbart per 
automatik räknade med att resande via Es-
bjerg-Harwich var danska, medan resande 
via Göteborg-Hull var svenska. De få svensk-
ar som blev räddade ombord på »Carpathia» 

blev däremot antecknade som svenskar vid 
ankomsten till New York den �8 april. En av 
de räddade från »Titanic» var journalisten 
August Edvard Andersson, född i Ystad den 
24 april �884 och död i Fort Wayne, Indiana, 
den 2� november �950, men nu under nam-
net August Edvard Wennerström. Det är ock-
så med detta efternamn man hittar honom 
som författare till en rad dramatiska ögon-
vittnesberättelser om förlisningen i ett flertal 
skandinaviska tidningar på våren �9�2.23 
Andersson var ända från lärotiden som typo-
graf på Ystads Allehanda aktiv socialist och 
arbetade därefter både i Blekinge, Värmland 
och Malmö som journalist, redaktör och 
tryckeriägare.24 De flesta berättelserna på-
pekar att han i december �905 anklagats för 
majestätsbrott genom att kalla Oscar II för 
»Tjuvarnas kung», men att det i tryckfrihets-
målet fastslagits, att han inte hade ansvaret 
för texten och därför blivit skild från ärendet. 
Händelsen var därför knappast orsak till att 
han sju år senare reste till Amerika. Snarare 
berodde avresan på dålig ekonomi, bland an-
nat för att han den �0 oktober �904 fick en 
son i Dalby, inte gifte sig med modern, men 
däremot skulle betala underhåll. Han bytte 
namn till Wennerström omedelbart efter an-
komsten till Danmark omkring � april �9�2, 
vilket ansetts vara det enda kända exemplet 
på en person som skaffat sig falska papper, 
en »Amerikaväst» i Köpenhamn. Det är dock 
knappast troligt, dels för att det inte alls var 
nödvändigt att uppvisa något för att få köpa 
biljett i Köpenhamn, dels för att han utan att 
tveka identifierade sig själv vid ankomsten 
till USA som son till Mr. and Mrs. Knut 
 Andersson, nr 378 Lilla Norrgatan i Ystad. I 
USA gifte han sig för övrigt �9�5, blev träd-
gårdsmästare och fick sju barn.25

Fel i sökdatabaserna 

De inbyggda och förväntade felen i primär-
materialet förvärras dessvärre då och då i de 



7

digitala sökmaskinerna. Familjen Volansers 
avgång från Köpenhamn den � augusti �888 
med biljett till Worcester, Massachusetts, är 
väl dokumenterat i en rad källor, bland annat 
sökdatabasen till Köpenhamns Politis ud-
vandrerlister, som utarbetats av Det Danske 
Udvandrerarkiv. Därför är det mycket märk-
ligt, att en icke auktoriserad svensk kopia av 
samma sökdatabas, där de svenska utvand-
rare som registrerades i Köpenhamn �868–
�898 har skilts ut, nu kallad Emigranten Po-
pulär, Emihamn, Köpenhamn, anger att alla 
fyra från familjen Volanser i stället ankom 
till Worchester i Minnesota den � augusti 
�888!26 En redan inmatad och för övrigt 
 riktig uppgift, som stammar från en original-
källa, har således på senare tid ändrats till en 
felaktig upplysning. Sådana exempel finner 
man tyvärr ofta och det visar med all önsk-
värd tydlighet att sökdatabaser måste använ-
das med stor försiktighet. Speciellt om de 
under tiden kan ändras så att nya och felak-
tiga upplysningar tränger bort de riktiga. 
 Felaktigheter medför att det kan bli svårare, 
ja till och med omöjligt att identifiera perso-
ner vid såväl avresa som ankomst och den 
därmed helt nödvändiga dubbelkontrollen  
av data. Det blir inte heller lättare, när man 
via sökdatabasen skall finna t.ex. familjen 
Volanser i ankomstlistorna i New York. De 
finns inte samlade där utan måste sökas på 
varje familjemedlem för sig, under respek-
tive »Wolander», »Volander», »Volanen» 
och »Volanser», allt efter vad den maskinella 
skriftläsaren har tytt texten till. Förvirringen 
blir inte mindre av att Anna Volanser nu inte 
längre är sju månader utan 5 år, Johan Peter 
20 och inte 30 år. 

Relationen mellan utflyttnings- och 
passagerarlistor

Det är svårt att återfinna svenska utvandrare, 
som registrerats i Köpenhamn i de svenska 
utvandrarlistorna, det gäller också för den 

lilla del (� %), där vi faktiskt har uppgifter 
om deras hemort. Det är lättare, om än med 
svårighet, att påträffa 28 av de 38 svenskföd-
da som antecknats i Malmö före avresan med 
»Thingvalla» den � augusti �888. Riktigt be-
svärligt blir det att i de svenska utflyttnings-
listorna hitta de 2� som köpte biljett i Köpen-
hamn, bortsett från familjen Volanser, som 
faktiskt finns i Landskronas utflyttningslistor 
men med felaktigt angivet datum och årtal. 
Utgår man däremot från de 5 868 utvandrare 
som i utflyttningslistorna anges med senaste 
bostadsort i Malmö åren �865–�9�4, tycks 
stickprov visa att de flesta kan återfinnas i 
passagerarlistorna från Malmö.27 Däremot 
kan bara en tredjedel av de �33 svenskfödda 
som köpte biljett i Köpenhamn med notering 
om Malmö som senaste hemort påträffas i 
kyrkböckernas utflyttningslistor.28 Det är just 
denna fråga som spelat en viktig roll i svensk 
forskningsdebatt omkring emigrationen, 
både när den startade med Emigrationsutred-
ningen �9�3 och när den återupptogs i början 
av �970-talet efter att »Emigrationen fra 
Norden indtil �. Verdenskrig» hade varit 
 huvudtema på Nordiska Historikermötet i 
Köpenhamn 9–�2 augusti �97�.29

Svensk transocean utvandring. 
Litteratur och problemställning 
Den stora Emigrationsutredningen som ut-
gavs av den svenska regeringen �907–�9�3, 
hade som syfte att beskriva och finna verktyg 
till att begränsa den utvandringsvåg från 
 Sverige som under femtio år hade tömt lan-
det på mer än en miljon människor. På �880-
talet med tal som närmade sig 50 000 om 
året. Därefter hade man till sin lättnad sett 
antalet sjunka till omkring �0 000 om året, 
men efter århundradeskiftet började det åter 
öka. Det kändes hotande i ljuset av den allt-
mer spänningsfyllda tid som föregick första 
världskriget och ett kommande behov av 
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unga män, som kunde fullgöra sin värnplikt. 
Utredningen, som omfattar 2� band, var till 
största delen författad av statistikern vid Sta-
tistiska Centralbyrån i Stockholm, Gustav 
Sundbärg (�857–�9�4).30 Hans avslutande 
konklusion var, att det inte gick att få utvand-
ringen att minska, i alla fall inte förrän Sve-
rige nådde upp i nivå med andra länder, när 
det gällde levnadsstandard, ekonomisk ut-
veckling och politisk frihet.3� I detta monu-
mentala bokverk beskrev Sundbärg alla sidor 
av utvandringens problem, både i text och 
hundratals tabeller. Särskilt utvandringstalen 
har använts av senare tiders svenska statisti-
ker och emigrationsforskare, men inte alltid 
med de många förbehåll han själv anförde i 
förbindelse med dessa tal. Hans betänklighe-
ter gällde inte minst att antalet utvandrare 
från Sverige, som han utgick från, var om-
kring ��5 000 personer fler än vad som kunde 
dokumenteras i tillgängligt källmaterial.32 
Tydligen irriterade det den samvetsgranne 
statistikern att problemet inte kunde lösas i 
Sverige utan att det berodde på danskarnas 
ointresse för att införa en lika omfattande 
person- och utvandrarregistrering som den 
svenska. 
 Denna synpunkt har sedan upprepats i 
stort sett alla svenska skildringar av utvand-
ringen, antingen det rörde sig om lokala, re-
gionala eller nationella beskrivningar utan att 
det fallit någon in att kontrollera det danska 
materialet. Man har ansett att när utflytt-
ningstalen ifrån de svenska kyrkoböckerna 
var lägre än verkligheten, berodde det till en 
del på de enskilda prästerna, men framför allt 
på att svenska utvandrare mot betalning fick 
sina ID-papper (flyttnings- och frejdebetyg) 
förfalskade, inte bara i Köpenhamn utan av 
danska reseagenter »som i åratal på det mest 
hänsynslösa sätt trotsat svensk lag och rätt 
inom Sveriges egna gränser»!33 Detta enligt 
Sundbärg som väl egentligen ansåg, att man 
skulle undgå dessa mörkertal med ett obe-

kant antal olovliga utvandrare om man som i 
andra länder (härunder Danmark) inte an-
vände prästernas utflyttningslistor som grund-
lag för utflyttningsstatistiken utan istället de 
centrala polismyndigheternas passagerarlis-
tor. »Vår utvandringsstatistik skulle, om för-
slaget förverkligas, endast komma i ungefär 
samma ställning som andra länders».34

 En nyvärdering av det basala källmateria-
let från flyttnings- till passagerarlistor blev 
först till verklighet 58 år senare med Kristian 
Hvidt’s doktorsavhandling �97� »Flugten til 
Amerika. Drivkræfter i masseudvandringen 
fra Danmark �868–�9�4». Att denna föränd-
ring just skedde i Danmark, berodde nog dels 
på att dansk statistik har baserat sina tal på 
passagerarlistorna, dels att utflyttningslistor-
na från de danska kyrkoarkiven �8�2–�872 i 
stort sett är obrukbara. Hvidt ursäktade vän-
ligt de svenska forskarna med att det var 
mycket svårare att göra en sådan studie i 
Sverige, som redan hade de enastående flytt-
ningslängderna utformade i lättillgängliga 
tabeller, eftersom det från Sverige större ut-
vandringsantalet gjorde passagerarlistorna 
oöverskådliga att bearbeta.35 Dock var det 
inte större och mera oöverskådligt än att 
Kristian Hvidts bok, som den första, anvisa-
de, hur man redan i hålkortsåldern kunde be-
arbeta demografiskt material maskinellt. I 
övrigt nämndes inte mycket om de svenska 
förhållandena. Han angav att Sundbärgs tal 
är för låga, eftersom de grundade sig på kyr-
koarkiven och inte passagerarlistorna i polis-
arkiven och att de danska reseagenterna 
mycket riktigt gjorde reklam med uttalandet 
att prästbetyg erfordras ej. Att man inte 
krävde legitimation av de svenska utvand-
rarna och den därmed förbundna flykten från 
värnplikten, kan möjligtvis bekräftas av en 
betydlig överrepresentation av unga svenska 
män i de danska passagerarlistorna. 
 I Kristian Hvidts »Nordiske studier over 
Emigration �965–�975» kan debatten om 



9

den nordiska utvandrarforskningen, när den 
var som mest intensiv, följas.36 För svensk 
forskning är det karaktäristiskt att man dis-
kuterar problematiken, men i sista hand fast-
håller flyttningslistorna från kyrkoarkiven 
och nöjer sig med mycket avgränsade under-
sökningar. Lars-Göran Tedebrand fann såle-
des 265 utvandrare med västernorrländska 
hemorter i Göteborgs Poliskammares passa-
gerarlistor, som inte förekom i utflyttnings-
listorna.37 Björn Rondahl hittade 75 utvand-
rare från Söderala i Hälsingland, som fanns 
som utvandrare från Göteborg men inte i Sö-
derala.38 Dessa iakttagelser återkommer i en 
rad studentuppsatser, lokalundersökningar 
och seminarierapporter, som egentligen bara 
visar att prästerna i de omkring 2 500 svenska 
pastorsexpeditionerna hade starkt skiftande 
praxis och noggrannhet, när det gällde att 
fylla i utflyttningslistorna. Det borde därför 
ha gjort större intryck, när Berit Brattne vid 
genomgång av det stora bevarade agentarki-
vet i Göteborgs landsarkiv (Bröderna Lars-
son) klart skriver, att passagerarlistorna inte 
uppvisar några brister i den omfattning de är 
bevarade!39 Rolf Johansson, som företagit en 
källkritisk undersökning av flyttlistorna i 
kyrkoboksmaterialet, anger också »En ännu 
större oredovisad utvandring anser sig de 
forskare kunna påvisa, som ställt emigra-
tionsförteckningarna (anm. de statistiska ut-
flyttningslistorna) mot de s.k. skeppslistorna 
(anm. passagerarlistorna). När samma fors-
kare ändå använder sig av emigrationsför-
teckningarna beror detta på att materialet 
finns samlat på ett ställe, och att det är rela-
tivt lättarbetat.»40 Senare avhandlingar har 
haft en benägenhet att lägga tyngden på 
 sociologiska och ekonometriska forsknings-
metoder utifrån lätt tillgängliga statistiska 
publikationer.4� 
 Däremot har användningen av såväl hus-
förhörslängder som passagerarlistor vunnit 
insteg i praktisk forskning, det vill säga släkt-

forskning. Per Clemensson och Kjell An-
dersson: »Emigrantforska! Steg för steg» 
(�996) har ett kapitel som rätt och slätt heter 
»Svenska passagerarlistor – huvudkälla efter 
�869» och Ted Rosvall och Anna-Lena Hult-
man: »Emigrantforskning» (20��), utgiven 
som Sveriges Släktforskarförbunds Hand-
böcker nr �, supplerar med den radikala för-
bättring som skett efter årtusendeskiftet, när 
det gäller tillgång till källmaterial på nätet. 
Denna utveckling har fortsatt, så starkt att 
den inte bara borde användas av släktforskare 
utan av emigrantforskningen i allmänhet. 
Det är inte helt lätt, för gör man en enkel sök-
ning på nätet av ordet »utvandring», hänvisar 
Statistiska Centralbyrån bara till husförhörs-
längderna (broschyr 20�3:�6).42 Riksarkivet 
nämner både kyrkoarkivens flyttningsläng-
der och polismyndigheternas passagerarför-
teckningar,43 medan Malmö Stadsarkiv kon-
centrerar sig om de sistnämnda.44 Det kan 
bero på att frågan om Köpenhamnlistornas 
betydelse för den svenska utvandringen togs 
upp första gången i ett föredrag »Svenska 
 utvandrare via Danmark �868–�904», vid en 
konferens, arrangerad av Farum och Malmö 
Stadsarkiv, tryckt den 6 november �998. I ut-
vidgad form publicerade Birgit och Henning 
Bender: »Återfunna svenska utvandrare. 
Svenska utvandrare via Danmark �868–
�909» i »Med Malmö i Minnet» (Malmö 
2003). Slutsatsen är enkel. Man uppnår inte 
ett totalt sammanhang om svensk utvandring 
och särskilt inte om den sydsvenska utvand-
ringen, om man inte använder passagerarlis-
tor från båda sidor av Öresund.

Källmaterial till den svenska 
utvandringen via Köpenhamn  
�874–�9�0
Ett biljettkontrakt (utvandrarkontrakt) mel-
lan utvandraren och agenten för det aktuella 
rederiet utfärdades före avresa till den främ-



�0

mande världsdelen, i vilket destinationsorten 
och resans pris angavs. Detta försiggick för 
Danmarks del enligt Lag av den � maj �868 
»om øget tilsyn med udvandreres beford-
ring» och för Sverige genom Kunglig förord-
ning av den 5:e februari �869 »med avseende 
på utvandrares fortskaffande till främmande 
världsdelar». Föreskrifterna var nästan iden-
tiska i de båda länderna och tillsyn av agenter 
och utfärdade kontrakt skulle handhas av po-
lismyndigheterna. 
Uppdraget bestod i att auktorisera agenterna 
och anteckna samtliga biljetter från den aktu-
ella utresehamnen i särskilda passagerarlis-
tor (politilister). Köpenhamns polismyndig-
het täckte hela Danmark, medan Sverige de-
lades upp mellan polismyndigheterna, fram-
för allt Göteborg, Malmö och Stockholm. 
Det bör understrykas att denna poliskontroll 
av ett utfärdat biljettkontrakt bara företogs en 
gång, på ett ställe och i ett land. Om en svensk 
utvandrare tecknade ett kontrakt i Danmark, 
noterades kontraktet bara i Danmark och inte 
i Sverige.45 Det betyder för övrigt att 383 57� 
har biljettregistrerats i Köpenhamns polis-
myndighets passagerarlistor �868–�9�0 och 
inte finns avgångsregistrerade någon annan-
stans. Utgår man från anteckningen om den 
senaste fasta uppehållsorten betyder det, från 
Danmark 232 452, Sverige 8� 992, USA 
47 322 (att döma av namnen svensk- eller 
danskamerikaner på besök i det gamla hem-
landet), Ryssland 8 323 (judiska namn, sär-
skilt vid tiden för pogromerna åren �903–
�907), Södra Jylland (Slesvig) 7 050, Tysk-
land 2 402, Finland 2 020, Norge 908 (dvs. 
bara de norrmän som rest via Köpenhamn), 
Övriga � �02.
 Skeppslistor (passagerarlistor) skulle föras 
av alla passagerarfartyg med transocean 
 destination, som avgick från svensk eller 
dansk hamn. De motsvarar de ovan nämnda 
passagerarlistorna. Sådana listor kom i verk-
ligheten i stort sett bara att upprättas i Dan-

mark, eftersom det nästan inte avgick några 
Amerikabåtar från Sverige under åren �866–
�9�4. Andra europeiska hamnar förde också 
sådana transit- eller skeppslistor. Viktigast är 
Hamburg från �850 och de brittiska hamnar-
na, de senare bevarade efter �890. Där an-
tecknades transitpassagerare från Skandina-
vien utifrån deras biljetter. Dessa skeppslis-
tor skulle förevisas i ankomsthamnen med 
påskrift om eventuellt döda eller födda under 
resans gång.
 Ankomstlistor har bevarats efter �820 från 
de viktigaste hamnarna i USA, nämligen 
New York, Boston, Philadelphia, New Or-
leans med flera. De är före �890-talet mycket 
summariska och ofta med felskrivningar av 
personnamn, ålder, kön och nationaliteter. 
Därefter blir de mer och mer fylliga i takt 
med att invandrarlagstiftningen skärps. In-
vandraren skulle då undersökas och inter-
vjuas, en rutin som det nya mottagningscen-
tret på Ellis Island från �892 blir symbol på. 
För Nya Zeeland, Australien, Kanada, Brasi-
lien med flera länder finns motsvarande an-
komstlistor bevarade. 

De danska passagerar-/politi-/och 
skeppslistorna 
81 922 svenska utvandrare med hemort i Sve-
rige registrerades i Danmark 1868–1910! 

De många biljettkopiorna till de transoceana 
resorna, som sålts över hela Danmark, leve-
rerades med få undantag46 till Köpenhamns 
polismyndighet �868–�934 och fördes lö-
pande in i 89 bevarade protokollsband, ord-
nade efter år och med grov alfabetisk ordning 
efter utvandrarens efternamn. Protokollen är 
uppdelade i två delar, en direkt med 38 band, 
omfattande alla biljettkontrakt som sålts i 
Danmark till direkta avgångar från Köpen-
hamn till New York. Så också en indirekt del 
med 5� protokollsband, som täcker nästan 
alla transoceana kontrakt, som sålts i Dan-
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mark till avgångar från andra europeiska 
hamnar. Alla protokollen upptar den resan-
des efternamn, förnamn, yrke, familjestatus, 
ålder, födelseort (efter �900), sista uppehålls-
plats (i detalj för danska utvandrare och � 049 
svenskar men annars bara landsnamnet för 
utlänningar), bestämmelseort, biljettnum-
mer, reseagent, registreringsdatum (oftast 
samma dag som skeppets avgång) och skep-
pets namn ( endast direkt Köpenhamn-New 
York). Det finns en fullständig sökdatabas 
�868–�9�0 för detta material med alla nämn-
da upplysningar,47 men på Internet en »för-
kortad» version,48 upprättad av Det Danske 
Udvandrerarkiv.49 I den undersökta perioden 
�868–�9�0 återfinns i protokollen �2 72� 
svenskar som köpt biljetter direkt Köpen-
hamn-New York och 69 27�, som rest med 
andra linjer med avgång från Tyskland  

eller Storbritannien. Samtliga dessa 8� 992 
svenskar, som köpt biljett och rest via Dan-
mark, har alltså i stort sett inte registrerats i 
de svenska passagerarlistorna. Av dem löste 
77 695 biljett till USA. Övriga destinationer 
(alla indirekta resor via Tyskland eller 
 Storbritannien) var � 985 till Kanada, 484 
Australien, 367 Nya Zealand, 358 Brasilien, 
207 Sydafrika, 20� Argentina, 8 Costa Rica, 
5 Kina, 3 Indien och � till Japan. 

1 853 svenskfödda utvandrare,  
boende i Danmark 1900–1910 

Med tanke på de många svenskfödda, som 
utvandrade till Danmark �850–�9�4, är det 
inte så underligt att en mindre del efter några 
arbetsår i landet fortsatte sin utvandring. An-
talet kan tyvärr bara undersökas för �900–
�9�0, eftersom passagerarlistorna för denna 

»Utvandrare på Larsens Plads» målad av Edvard Petersen under våren �890 är den mest kända danska »utvandrar-
bilden» och har därför tolkats av generationer av dansk- och konstlärare. Tavlan, som hänger på Aarhus Konstmu-
seum (Aros), visar Amerikabåten S/S »Island» före avgång, sett från Amalienborg. Apelsinerna skall tolkas som 
försmak på äventyret som väntar, men det är inte många som tänker på att den lilla familjen i förgrunden knappast är 
dansk, snarare skånsk. Även under �890 var det i alla fall fler svenskar än danskar som utvandrade via Köpenhamn.
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tid uppger både sista bostadsort och födelse-
land. De � 853 svenskarna bodde i områden, 
där det fanns flest svenska invandrare. �58 
hade senast bott i Jylland, 20 på Fyn, �38 på 
Själland (minus Köpenhamn), ��6 på Born-
holm och 772 i Köpenhamn. De flesta av-
reste till USA. Det bör påpekas att de som 
först slog sig ner i Danmark och sedan reste 
till USA under dessa år inte levde upp till bil-
den av Danmark som »Fattigmans Amerika», 
dvs. det ställe svenskar reste till, när de inte 
hade råd till en Amerikabiljett. Just dessa 
svenska utvandrare hade en helt annan bak-
grund än de landsmän som reste direkt från 
Sverige eller danska utvandrare i allmänhet. 
De flesta yrkesverksamma var mellan- eller 
högutbildade, men bara 8 % var arbetare utan 
utbildning mot 80 % för övriga svenskar och 
60 % för danskarnas del. 

10 713 svenska mormoner via Köpenhamn 
1852–1894 

Som skildrats i föregående artikel samlades 
mormonutvandrare från hela Skandinavien i 
Köpenhamn �852–�894 för en gemensam 
resa över Atlanten. Egentligen skulle deras 
biljetter, som bara gällde resa till Liverpool 
från Köpenhamn, inte registreras av polis-
myndigheten, eftersom lagen bara gällde 
transoceana biljetter, men då mormonernas 
skandinaviska mission frivilligt fram till 
�894 insisterade på att lämna alla skeppslis-
tor över mormonresor mellan Köpenhamn 
och Hull/Liverpool till Köpenhamns polis, 
mottogs de utan att de i övrigt användes till 
något.50 Och det var tur, eftersom de utgör 
det enda existerande källmaterial vi har  
till den samlade mormonutvandringen från 
Skandinavien, som antecknar alla, också 
(odöpta) barn och ungdomar. Talen visar för 
övrigt, dels att mormonutvandringen från 
Sverige ökade under andra delen av �800-
 talet, från i genomsnitt �75 om året �852–�873 
(summa 3 854) till 327 om året �874–�894 

(6 859), dels att missionen runt Stockholm 
med tiden kom att bidra med fler utvandrare 
än den skånska missionen. Den skånska an-
delen minskade från halvdelen i den första 
perioden till en tredjedel i den senare.

De svenska passagerarlistorna 
De svenska reseagenterna var från och med 
�869 förpliktade att leverera listor över sålda 
biljetter till godkännande hos polismyndig-
heten i de viktigaste avresehamnarna med 
uppgift om utvandrarnas namn, ålder, hem-
ort, bestämmelseort, registreringsdatum samt 
agentens namn. Sådana listor finns bevarade 
från både Stockholm och Göteborg, från och 
med �869 förda på samma sätt, för Malmös 
del från �874 och där först från �880 på fast-
ställd blankett. 
 Göteborg är med omkring en miljon re-
gistrerade utvandrare i denna period den obe-
tingat största avresehamnen i Norden, men 
stadens passagerarlistor är ganska enformiga 
att läsa, eftersom i stort sett alla rör sig om 
avgångar med Wilson-linjen till Hull �869–
�9�0, som fungerade som matarlinje för de 
stora brittiska passagerarlinjerna vilka främst 
avgick från Liverpool, Glasgow och Sout-
hampton. Vilka rederier med upplysningar 
om den fortsatta resan från Storbritannien 
som utvandraren använde, kan bara utläsas 
via namnen på de auktoriserade agenterna, 
som var och en representerade ett rederi. Då 
och då har emellertid Göteborgslistorna upp-
lysningar om grupper som reste med tåg eller 
till sjöss via Köpenhamn, där på samma sätt 
agentnamnen avslöjar vilket rederi man reste 
med. Antingen direkt från Köpenhamn eller 
indirekt via tyska eller brittiska skepp (via 
Esbjerg). 23 5�4 svenska utvandrare, de 
 flesta med hemorter norr om en linje mellan 
Halmstad och Kalmar, använde denna led via 
Köpenhamn �869–�9�0.
 Stockholm var med omkring 20 000 re-
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gistrerade biljetter en mera anspråkslös av-
resestad. Sammanlagt fyra protokoll �869–
�9�0 innehåller samma upplysningar som de 
från Göteborg, men istället för att ha ordnats 
grupp efter grupp, är de förda kronologiskt 
med kompletterande upplysningar om varje 
resande. Där finns inga upplysningar om vil-
ket rederi man har köpt biljett till eller res-
väg, det kan bara agentnamnet berätta. Väljer 
man därför att endast räkna dem som köpt 
biljetter av generalagenten eller hans ställ-
företrädare för Den danska Amerikalinjen, 
rör det sig om ett överraskande stort antal, 
nämligen 6 600, som alltså utvandrade från 
Stockholm via Köpenhamn.
 Malmö är med �30 570 registrerade biljet-
ter åren �874–�9�0 den näst största utvand-
rarstaden i Sverige. Åren �874–�879 fördes 
listorna kronologiskt (som i Stockholm), 
men från �880 med förtryckta blanketter för 
resegrupper, knutna till en agent (precis som 
i Göteborg) med överskriften »Förteckning 
öfver inför Polismästare-Embetet i Malmö 
den – datum/månad/år – uppvisade kontrak-
ter afslutade emellan nedannämde utvandra-
re, som med ångfartyget – namn – afgå från 
Malmö den – datum/månad/år – samt – namn 

– liniens agent – namn/ort – genom – namn/
ort –.» Härunder står oftast fylliga upplys-
ningar om kontraktets nummer och datum, 
utvandrarens titel, namn, ålder, hemort, län, 
destinationsort samt passageraravgift/fribil-
jett. Hemort/län för utvandrare som reste via 
Malmö var enligt Sundbärg i allmänhet i 
Sydsverige, hvilket bekräftas av den samti-
diga månadsstatistiken under åren �883–
�905 i Malmölistorna.
 Reste alla från Malmö via Köpenhamn? 
Oftast startade resan ombord på en »Öre-
sundsångare» och fortsatte sedan antingen 
direkt till New York på en dansk »Amerika-
båt» eller via Esbjerg med den danska »Eng-
landsbåten» till Harwich. Alle linjerna drevs 
av DFDS (Det Forenede Dampskibs-Sels-
kab), som efter �866 fick samma centrala roll 
för Köpenhamn som Wilsonlinjen hade för 
Göteborg. Eller som Sundbärg sammanfat-
tade rörande utvandringsväsendet i Malmö: 
»Köpenhamn är sålunda den ort, som dessa 
utvandrare under alla omständigheter måste 
passera, vare sig de resa på ena eller andra 
sättet».5� Men betydde det att alla �30 570 
svenskarna reste via Köpenhamn? Det beror 
faktiskt på om det fanns andra alternativ!

Åren �874–�9�0 reste mer än 200 000 svenska utvandrare från Malmö till Köpenhamn. Det skedde först och främst 
med DFDS:s två hjulångare, systerskeppen »Gylfe» och »Gefion» bägge byggda på B&W. Teckningen visar »Gylfe» 
för full fart i Öresund med förväntningsfulla passagerare, som här ombord, kunde köpa genomgående biljetter till 
kontinenten, England och Amerika. Från Faergelejet.dk
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Alternativa direkta resvägar  
från Sverige till Amerika före �9�0
»S/S Cassius» ägd av Stettiner Lloyd har 
 ansetts vara det första utvandrarfartyg som i 
juni �882 gick direkt från Malmö till New 
York.52 Det stämmer dock dåligt med att det 
antal passagerare som gick ombord i Stock-
holm den 27 maj �882 motsvarade det sam-
ma antal som ankom till New York den �6 
juni och fler resor kom inte att genomföras. 
Stettiner Lloyd försökte än en gång från 
 augusti �884 och fram till konkursen i maj 
�886 att driva Directa svensk Ångbåtslinje 
från Stettin till New York eller Boston via 
svenska hamnar med avgång två gånger i 
månaden åt varje håll med fem nybyggda 
ångfartyg.53 Dock kom det inte nog passage-
rare för att linjen skulle bära sig och särskilt 
inte från Malmö, varifrån, såvitt kan ses, bå-
ten bara avgick två gånger med sammanlagt 
90 resande ombord.54

 Stettiner Lloyd uppköptes �886 av HAP-
AG (Hamburg-Amerikalinjen), som för sä-
kerhets skull och för eventuellt framtida 
bruk, lanserade namnet Scandialinjen. Det 
inträffade �893, när konjunkturerna sviktade 
och resenärerna blev få, samtidigt som HAP-
AGS avtal (Den atlantiska konferensen) med 
danska och brittiska rederier upphörde att 
gälla och inte förnyades. I en våldsam press-
kampanj underströk HAPAG orden »Direkt» 
och »Skandinavisk» också när det gällde 
medresenärerna: »Res icke med andra ångare, 
hvarest alla nationaliteter sammanblandas: 
rysser, polacker och irländer m.fl». Fartygen 
skulle lägga till i Helsingborg och Göteborg 
och det stora tyska rederiet lade kraft bakom 
erbjudandet genom att halvera priserna och 
införa de första veckoavgångarna någonsin 
mellan Stettin-Helsingborg-Göteborg-Kristi-
ansand och New York. Denna kampanj drab-
bade naturligtvis särskilt brittiska intressen, 
men framför allt den danska Amerikalinjen. 
Danskarna förlorade ca �3 000 direkta pas-

sagerare (från Helsingborg 2 823 svenska 
och � 392 danska och från Göteborg 8 258 
svenska och 3�8 danska) och det kunde mär-
kas i en redan innan kraftigt vikande mark-
nad. Alla sällskapen led under detta utmatt-
ningskrig, men förloraren blev HAPAG, som 
från �896 måste dra sig ur den skandinaviska 
marknaden, vilken därefter helt dominerades 
av brittiska och danska fartyg. Den danske 
Amerikalinjen, som drabbats av stora årliga 
underskott, förlorade sitt aktiekapital och 
DFDS övertog de gamla båtarna, byggde se-
nare fyra nya och större fartyg till Thing-
vallalinjen, som från �898 kom att kallas 
Skandinavien-Amerika Linjen. Nätet av hu-
vud- och underagenter fortsatte dock utan 
ändring och var det mest omfattande försälj-
ningsnätet i Sydsverige.

Agenter
När det överhuvudtaget, sett från Gustav 
Sundbärgs horisont, kunde gå så illa att så 
många svenska utvandrare och (provisions-
inkomster) strömmade till Danmark, berodde 
det på att » faktisk står den sydsvenska ut-
vandringen i ett starkt beroende af det danska 
utvandringsväsendet».55 Agenter som verka-
de i Sverige skulle visserligen auktoriseras 
av de svenska myndigheterna, vara svenska 
medborgare och bo i Sverige, men vad hjälpte 
det, när agenterna i Sydsverige både för Den 
danske Amerikalinjen och de brittiska och 
tyska rederierna i realiteten var anställda och 
avlönade av huvudagenterna i Köpenhamn. 
Att det förhöll sig på detta sätt synes väldo-
kumenterat i det danska källmaterialet angå-
ende agentsystemet56 och berodde på att det 
redan �872 kom en dom från Højesteret om 
en dansk huvudagent, som anställt en svensk 
medborgare som underagent i Skåne. Enligt 
domen kunde huvudagenten inte ställas till 
ansvar för vad denne underagent gjorde! Det 
var alltså fritt fram i Sverige och det utnytt-
jade man, särskilt då det efter �884 blev obli-
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gatoriskt för svenska utvandrare att visa 
»prästbetyg», om de ville köpa en transocean 
biljett, medan en biljett över Öresund kunde 
köpas fritt.57 Värst var det i Malmö, enligt 
Sundbärg »eftersom någon kontroll vid fär-
jornas och ångbåtarnas afgång till Köpen-
hamn icke finnes».
 Därför är agenterna nyckeln till att använ-
da passagerarlistorna från både Köpenhamn, 
Göteborg, Stockholm och Malmö. Oftast är 
det exempelvis bara nedan nämnda huvuda-
genters namn för Sverige, som berättar att 
den aktuella biljetten utskrivits till den dans-
ka Amerikalinjen mellan Köpenhamn och 
New York:

Agent H.N. Bolander, Göteborg –�882–�883
Handlande O. Olsson Cederholm, Malmö – 

�884–�894
Handlande E. P. Lindqvist, Göteborg – �895–

�897
Bokhållaren N. Sörenson, Göteborg – �898–

�903
Agent Ax. Alb. Persson Leander, Malmö –

�904–�9�0

Namnen på agenterna och deras underagen-
ter samt alla andra agenter, kan återfinnas 
dels i översikter som bifogats polismyndig-
heternas passagerarlistor för Malmö och 
 Göteborg, dels hos Gösta Lext och Gustaf 
Sundbärg.58 �907 hade de tre största rederi-
erna följande antal agenter: Cunard-linjen 7� 
st, Den danske Amerikalinjen 42 och White 
Star 39.59 Medan de brittiska agenterna 
främst förlade sin verksamhet till Mellan- 
och Nordsverige, så opererade agenterna för 
Den danske Amerikalinjen nästan uteslutan-
de i de skånska landsdelarna och Småland.80

Resultat av undersökningen
Eftersom författaren använt en ny kombina-
tion av källmaterial, borde egentligen vart 
och ett av nedanstående resultat ytterligare 
vidareutvecklas. Artikelns begränsade sidan-

tal betyder dock att det varit nödvändigt att 
inskränka resultaten till kortfattade slutsat-
ser.

Hur många svenska utvandrare reste via 
Köpenhamn? 

Talen i tabell � är hämtade och sammanfat-
tade utifrån mormonlistorna �852–�894, 
passagerarlistor (politilister) från Köpen-
hamn �868–�9�0, Göteborg och Stockholm 
�869–�9�0 och från Malmö �874–�9�0, till-
sammans 250 3�9 namngivna personer. Detta 
är ett minimiantal, då ofullständigt bevarade 
listor från Helsingborg och Kalmar inte har 
undersökts. Som kan ses, ligger hela tiden 
antalet svenska utvandrare, som reser via 
Köpenhamn, på 26 % av det officiella ut-
vandringstalet för hela landet. Det var lägst 
�893–�898, präglat av tysk konkurrens och 
lågkonjunktur. 
 Borträknas de mycket osäkra talen för 
�852–�868, blir resultatet, att �869–�9�0 har 
minst 245 900 svenska utvandrare rest via 
Köpenhamn, medan den samlade danska 
transoceana utvandringen utifrån samma 
källmaterial bara utgjorde 233 000, av vilka 
en betydande del inte utgick från Köpen-
hamn utan reste via Hamburg och Esbjerg.6� 
Det var således betydligt fler svenska utvand-
rare som reste från Köpenhamn än danska. 

Vilka år reste de?

Den svenska delen av utvandringen som gick 
via Köpenhamn var så massiv, att man knap-
past kan förvåna sig över att den följer sam-
ma utveckling som den allmänna svenska 
utvandringen.
 Oavsett vilket område man undersöker i 
nordvästra Europa, är bifogade diagram för 
den årliga utomeuropeiska utvandringen 
»normalkurva». Utvandrarna visste precis, 
när det lönade sig att utvandra och när det 
inte lönade sig. En omfattande tillväxt i USA 
efter �865 och fram till �870-talets världs-
kris skapade en kraftig efterfrågan på arbets-
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kraft i jordbruket och vid järnvägsbyggen. I 
Europa fortsatte den ekonomiska krisen ock-
så på �880-talet, medan USA ännu hade goda 
konjunkturer (dock med korta finanskriser 
�885 och �890). Följande decennium prägla-
des däremot av utmattning i USA och en 
ökad industriell expansion i Nordeuropa. Var 
tiderna goda hemma, reste man inte. Först i 
det första årtiondet av �900-talet tilltog re-

sandet igen fram till att krig och mellankrigs-
tid skapade en ny och mera restriktiv situation. 

Varifrån kom utvandrarna?

En samtida månadsstatistik för åren �883–
�905 i malmölistorna, som omfattar 9� 640 
biljetter, visar samtliga utvandrares hemor-
ter. Över halvdelen kom från Skånelandska-
pen, en fjärdedel hörde hemma i Småland 

Tabell �. Svenska utvandrare via Köpenhamn (�852–) �869–�9�0 enligt mormon- och passagerarlistorna för Köpen-
hamn, Malmö, Göteborg och Stockholm.

År Köpenhamn Malmö Göteborg Stockholm Mormoner
 Summa via  Summa % via

      Köpenhamn Sverige  Köpenhamn

�852–�868 *� 069     ?    ?    ?  3 854  4 923 *59 293 (8 %)
�869–�874 �2 6�3    28�  2 528    0  � 377  �6 799  8� 789 2� %
�875–�880  9 475  5 043    0    0  � 266  �5 784  64 �46 25 %
�88�–�886 �2 67�  30 079  9 798   473  2 253  55 274 �75 890 3� %
�887–�892 23 707  34 957  3 �49 � 99�  � 406  65 2�0 23� 203 28 %
�893–�898  6 20� *�0 547   740   8�6   *370  �8 574  96 458 �9 %
�899–�904  8 372  23 9�5  2 880   986     ?  36 �53 �37 346 26 %
�905–�9�0  7 884   2 795  4 4�9 2 504    ?  37 602 ��5 �59 33 %

1852–1910	 81	992	 127	617	 23	514	 6	670	 10	526	 250	319	 961	284	 26	%

Anmärkningar	till	tabell	1.
År	1852–1868:	Det finns bara tal för registrerade svenska utvandrare i Köpenhamns passagerarlistor maj–december 
�868 samt för mormonerna för hela perioden, se Ale 20�5:4, s.�7.
Summan	för	Sverige är hämtad från Sundbärg a.a., bilaga IV, tabell 25, sid �04–�08. Talen för �852–�867 är ofull-
ständiga.
Malmö	�869–�874 omfattar bara �874; �88�–�886 har minskats med 90 som inte reste via Köpenhamn; �893–�898 
med 2 823 utvandrare som reste till USA via Helsingborg.
Mormoner via Köpenhamn har endast registrerats fram till �894.

Diagram �. Den samla-
de svenska utvandring-
en och antalet svenska 
utvandrare via Köpen-
hamn �869–�9�0.
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och på Gotland, medan resten huvudsakligen 
var svenskamerikaner, som rest hem till USA 
efter besök i det tidigare hemlandet. I hela 
perioden är fördelningen densamma och vi-
sar, att utvandringen via Malmö var klart av-
gränsad till Skåne, Blekinge och Småland. 
(Endast drygt � % eller � 049 av de 8� 992 
svenska utvandrare, som registrerades i Kö-
penhamn, noterades med hemort. Av dem 
kom 66 % från Skåne, �� % från Småland,  
7 % från Blekinge, 4 % från Halland, övriga 
Sverige och främmande �2 % dvs. i stort sett 
samma resultat). 

Vart flyttade de i USA? 

De allra flesta svenska utvandrarna, 96 %, 
flyttade till USA mot 90 % för de danska. 
Tyvärr köpte ca 40 % av både svenska och 
danska utvandrare bara biljett till New York, 
så därför måste man undersöka varje enskild 
person för att se vart de fortsatte. Staden 
 Chicago var den plats de övriga 60 % 
 skandinaver föredrog. För svenskarnas del 
kom därefter Minnesota, följt av Illinois och 
Pennsylvania. Danskarna däremot flyttade 
helst till Wisconsin, följt av Iowa och södra 
Minnesota.62 Ser man på flyttningen till vissa 
städer eller counties går det för övrigt att ur-
skilja vissa Sydostskånska »favoriter», som 
dessutom också föredrogs av bornholmarna. 
Sådana överensstämmelser ses också för de 
mest avlägsna destinationerna.

Fjärran resmål

Näst efter USA var Kanada av allt att döma 
det mest eftersökta resmålet. Dock bör man 
utgå ifrån att större delen av de resande vis-
serligen hade en kanadensisk ankomsthamn, 
men att de fortsatte med tåget via Detroit till 
USA. En del stannade i Kanada och hade 
svårt att komma vidare, eftersom de, liksom 
utvandrare till Australien och Nya Zealand 
blev »assisterade», dvs. fick statslån till re-
san, som sedan skulle betalas tillbaka och 
förhindrade returresor. Denna förpliktelse att 
bo kvar och arbeta utvecklade sig på ett 
 särskilt obehagligt sätt i Brasilien på �880-
talet.

Tabell 2. Hemort, länsvis för transoceana utvandrare, 
registrerade i Malmö �883–�905.

Län antal %

Jönköping   895  �,0
Kronoberg �2 949  �4,�
Kalmar  9 �67  �0,0
Gotland   594  0,7
Småland+Gotland 23 605  25,8
Blekinge �2 273  �3,4
Kristianstad �6 462  �8,0
Malmöhus �8 77�  20,5
Halland   400  0,4
Skånska landsdelar 47 906  52,3
Övriga Sverige  4 423  4,8
Främmande 15 715  17,1

Summa 9� 649 �00

Tabell 3. Destination för 8� 992 svenska utvandrare, som köpte biljett i Köpenhamn �868–�9�0.

Land 1868–1879 1880–1889 1890–1899 1900–1910 1868–1910

Australien   256   �06    69    53   484
Nya Zeeland    3�4    �7    25    ��   367
Sydafrika    9    �8   ��3    67   207
Argentina    ��    74    66    50   201
Brasilien   �36   �54    56    �3   359
Kanada   264   324   548   849  1	985
USA �7 3�4 3� 438 �4 98� �3 869 77	602
Andra/okänt    49    4�   �20   577   787
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Utvandrarprofil

De 8� 992 svenskar som åren �868–�9�0 
 registrerades i Köpenhamn, skiljer sig på en 
rad områden från de 232 452 danskar, som 
reste under samma tid. 70 % av de svenska 
var män mot 60 % av de danska. De var ock-
så i högre grad ensamma män. Bara 20 % 
reste i familjegrupper mot 35 % av danskar-
na. Detta kan också ses i åldersgrupperingen 
för männen (de danska talen inom parentes): 
0–�9 år 2� % (32 %), 20–29, 55 % (48 %), 
30–�00 år 24 % (20 %). Ser man på yrkestill-
hörigheten kom 50 % av de svenska männen 
från lantbruket mot 38 % av de danska. 80 % 
saknade yrkesutbildning mot 60 % av dans-
karna. För båda grupperna finns förändringar 
i procenttalen under perioden. Sålunda re-
gistrerades till exempel fler tillhörande lant-
bruksområdet, »lantarbetare», före �885 än 
efter, i takt med att prärien »fylldes» och de 
amerikanska städerna började växa. Men 
sammanlagt svarar den svenska utvandrar-
profilen i stort sett mot danska utkantsom-
råden, dvs. platser utan större städer. Ett vä-
sentligt undantag gäller dock unga män. 
Medan antalet manliga danska tjugoåriga ut-
vandrare ligger mellan 4–6 % av samtliga 
utvandrare, ökar procenttalet för motsvaran-
de svenska män från denna »normalnivå» till 

att omfatta �2 % av alla utvandrare. En sådan 
extrem profil är endast känd i Danmark från 
det på den tiden tyska Nordslesvig (�864–
�920) och brukar tolkas som flykt från  
den preussiska militärtjänsten. Uppenbarli-
gen fanns det en motsvarande flykt från den 
svenska värnplikten!

Flykten från värnplikten 

Värnpliktssmitningen var enligt Gustav 
Sundbärg huvudanledningen till utvandring-
en från de skånska landsdelarna och Småland 
via Köpenhamn.63 Även Kristian Hvidt an-
såg, att den bekräftade den mycket stora till-
strömningen av »svenske herrer til køben-
havnske udvandringsagenter»64 Ann-Sofie 
Kälvemark anser däremot 65 att detta inte kan 
verifieras utifrån Sundbärgs tal. Allt mer 
skärpt värnpliktslagstiftning �885, �892 och 
�90� försökte att förhindra olovlig utvand-
ring för män, vilka vid 2� års ålder var skyl-
diga att inskriva sig till värnpliktstjänst-
göring. Därför undersöker Kälvemark hur 
utvandringen för tjugoåriga förhåller sig i 
förhållande till den allmänna utvandrarut-
vecklingen. Men hon saknar de tal från Kö-
penhamn, som använts här. Och som med all 
tydlighet visar en starkt procentuell ökning 
av svenska 20-åriga utvandrare via Köpen-

Diagram 2. Danska och sven-
ska 20-åriga män i procent  
av den sammanlagda svenska 
och danska utvandringen (från 
Köpenhamns polismyndighets 
passagerarlistor �868–�9�0).
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hamn i jämförelse med danska jämnåriga ut-
vandrare. Detta talar starkt för att det i takt 
med lagstiftningen verkligen blev en flykt via 
Köpenhamn från den svenska militärtjänst-
göringen. Som kuriosa kan nämnas hur 
Sundbärg förklarar sättet man undandrar sig 
på; nämligen genom metoden att köpa för-
falskade papper i sk »Amerikavästar».

Amerikaväst

»Amerikaväst» är ett begrepp som ihärdigt 
uppträder i svenska studier som förklaring på 
de »försvunna» svenska utvandrarna. Gustav 
Sundbärg var upphovsmannen och han vida-
rebefordrade rykten från inskrivningsmyn-
digheterna om olovlig försäljning av västar 
med förfalskade flyttningsbetyg i fickan. 
Förfalskningen skulle ha kostat 5 kr i Malmö, 
men bara 50 öre i Köpenhamn och har dessa 
lurendrejerier förekommit, beror sannolikt 
prisskillnaden på att de flesta svenska ut-
vandrare upptäckt, att man varken behövde 
betyg vid köp av biljett i Köpenhamn eller 
vid ankomsten till New York. Har dessa 
»Amerikavästar» existerat och därom finns 
flera uttalanden, men inga konkreta bevis, så 
har det varit ren svindel mot alltför auktori-
tetstrogna svenskar.

Sammanfattning 
Undersökningen har velat påvisa att det är 
nödvändigt att använda både mormonlistor 
och passagerarlistor från Köpenhamn och 
svenska hamnar för att få, inte bara det rätta 
antalet svenska utvandrare som utreste via 
Köpenhamn (�852–)�874–�9�0, utan också 
namn och datum för denna fjärdedel av den 
samlade svenska utvandringen. Det är också 
viktigt att påpeka, att en utvandrare endast 
registreras i en lista, även om hen passerar 
flera nordiska hamnar på vägen. Passagerar-
antalet kan därför räknas ihop lista för lista, 

men agenternas namn är nyckeln till vilken 
väg och till vilken ankomsthamn utvandraren 
reste. Allt tyder på att detta är en säkrare och 
mera fullständig metod jämfört med att an-
vända kyrkoarkiven, som dock är ett viktigt 
personhistoriskt tillägg. Därutöver tillkom-
mer mer än 90 000 svenska transoceana re-
sande som endast är registrerade i Köpen-
hamn (�852–�9�0) och inte i Sverige. Med 
största sannolikhet kommer dessa från  
Skåne, Blekinge och södra Småland. Kom-
pletteras dessa 90 000 med antalet transocea-
na utvandrare från denna del av landet i den 
officiella statistiken, som består av 230 000 
�85�–�9�066 förändras markant tyngdpunk-
ten i utvandringen mot den södra delen av 
landet. Kartan behöver ritas om och de södra 
länen få en betydligt mera framträdande 
»mörkare färg» vad gäller utvandring i för-
hållande till folkmängden.67

 Det finns flera orsaker till varför cirka en 
fjärdedel av samtliga svenska utvandrare 
reste via Köpenhamn. För många i södra 
Sverige var det den närmaste utresehamnen. 
Den danska Amerikalinjen, som enda direkta 
passagerarlinjen mellan Köpenhamn och 
New York, tilldrog sig med all tydlighet 
många utvandrare. Detta i sin tur berodde på 
kampen mellan Storbritannien och Tyskland 
om passagerartrafiken på Atlanten. Britterna 
behärskade den skandinaviska marknaden 
via Göteborg (-Hull), men i samarbete med 
danska intressen (DFDS), som skötte trafi-
ken Malmö-Köpenhamn (och Esbjerg). Att 
Köpenhamn överhuvudtaget uppstod som en 
»viktig medspelare» kan bero på behovet att 
fly från Sverige. Det kunde vara den religiösa 
förföljelsen på �850- och �860-talen eller 
den svenska militärtjänstgöringen på �880-
talet och senare. Sammanlagt betydde det att 
Köpenhamn blev en mycket viktigare regio-
nal trafikhamn än om den endast omfattat 
den relativt beskedliga danska utvandringen.
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Summary
This study demonstrates why it is necessary 
to use the lists of the Mormons as well as the 
passenger lists from Copenhagen and Swed-
ish ports in order to ascertain not only the 
correct number of Swedish emigrants who 
departed via Copenhagen (�852–) �874–
�9�0, but also to obtain the names and dates 
of this quarter of the total Swedish emigra-
tion. It should also be noted that each emi-
grant is only registered in one list, even if he 
or she passes through several Nordic ports on 
route. The number of passengers can there-
fore be added, list after list, but the names of 
the agents is the key to the route and to which 
destination each emigrant was bound. All 
evidence indicates that this method provides 
more reliable and complete results compared 
to figures based only on the church records. 
The church records add other important per-
sonal information however. In addition, there 
were more than 90 000 Swedish transoceanic 
travellers who were registered only in Co-
penhagen (�852–�9�0) and not in Sweden. 
That huge group most probably came from 
Scania, Blekinge and southern Småland in 
Sweden. If those 90 000 are added to the 
230 000 Swedish emigrants listed from this 
part of the country in the official Swedish 
statistics �85�–�9�0, the map of Swedish 
emigration needs to be readjusted, as many 
more came from the southern provinces in 
relation to the total population.
 There are several reasons why approxi-
mately 25 percent of the total number of 
Swedish emigrants travelled via Copenha-
gen. Copenhagen was the closest transoce-
anic port. The Danish Amerikalinjen, pro-
vided direct passenger traffic between Co-
penhagen and New York and it attracted 
many emigrants. Copenhagen achieved that 
position because of the competition between 
Great Britain and Germany for the transat-
lantic traffic. The British controlled the Scan-

dinavian market via Göteborg (-Hull), but in 
cooperation with Danish interests (DFDS) 
which controlled the traffic between Malmö-
Copenhagen (and Esbjerg). Another reason 
for Swedes to choose Copenhagen may have 
been religious persecution during the �850’s 
and �860’s or the compulsory military serv-
ice as from �880 and onwards. All in all, this 
meant that Copenhagen became a much more 
important port than it would have been if it 
only had served the fairly moderate Danish 
emigration. 
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Arkeologi på ESS-området
I det närmaste alla delar av landskapet kring 
Lund är idag uppodlat eller bebyggt. Det be-
tyder också att det mesta av förhistoriens 
lämningar är dolda i och under matjorden. 
De senaste årens ingrepp i landskapet i Lunds 
nordöstra utkant har emellertid gett tillfälle 

för oss arkeologer att dokumentera tidigare 
okända delar av vår förhistoria.1 Den hittills 
största arkeologiska undersökningen i Lunda-
området genomfördes hösten 2013, strax 
nordost om Lunds stad, inom Östra Odars-
lövs socken (Fig. 1). Undersökningarna led-
de till upptäckten av hus, hyddor och grav-
monument från de första jordbrukande 
 grupperna som levde här för närmare 6000 år 
sedan samt gårdslämningar och ett gravfält 
från årtusendet närmast efter vår tidräknings 
början. De omfattande lämningarna från 
sten- och järnåldern samt nya resultat kring 
det tidiga jordbruket presenteras i detta num-
mer av Ale i tre olika artiklar. I föreliggande 
artikel behandlas en Stenåldersbebyggelse 
utanför Lund, i den andra beskrivs Järn
åldersgårdar på ESS och i den tredje artikeln 
diskuteras Forntidens jordbruk under fram
tidens teknologi.
 Den arkeologiska undersökningen gjordes 
som ett led inför byggandet av ESS (Euro-
pean Spallation Source). ESS är en fler-
vetenskaplig forskningsanläggning baserad 
på världens mest kraftfulla neutronkälla. 
 Anläggningen kan liknas vid ett stort mikro-
skop, där neutroner ska användas istället för 
ljus för att studera olika material på atom- 
och molekylnivå för att förstå hur de är upp-
byggda och fungerar (Fig. 2). Allt från plas-
ter och läkemedel till motorer, batterier och 

Stenåldersbebyggelse utanför Lund – på ESS-området

Av Magnus Andersson
Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund

Som ett led inför byggandet av ESS (European Spallation Source) genomfördes den 
hittills största arkeologiska undersökningen i Lundaområdet hösten 2013, strax nord-
ost om Lunds stad, inom Östra Odarslövs socken. Utgrävningarna har resulterat i fynd 
av omfattande lämningar av hus, hyddor och gravmonument från de första grupperna 
av stenåldersbönder som levde här för närmare 6000 år sedan. Därtill har gårdsläm-
ningar och ett gravfält från järnåldern påträffats.

Figur 1. Platsen för undersökningen markerad på utsnitt 
ur Översiktskartan, Skåne län. Skala 1:300 000.



25

cellmembran kan studeras. Forskningsan-
läggningen kommer att öppna nya möjlighe-
ter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, 
klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap 
samt läkemedel.2 Inom arkeologin kan tek-
niken exempelvis användas i vår forskning 
kring det tidiga jordbrukets uppkomst3 (se 
även artikeln »Forntidens jordbruk under 
framtidens teknologi»).
 ESS är ett europeiskt forskningsprojekt 
där 17 länder samarbetar för att konstruera, 
finansiera, bygga och driva materialforsk-
ningsanläggningen. Konstruktionen har be-
räknats kosta cirka 1,8 miljarder euro och 
bedöms vara i full drift 2026. Så småningom 
kommer ESS att ha omkring 500 anställda 
och årligen besökas av 2000–3000 forskare 
från hela världen.4 
 Uppförandet av ESS anläggningen tar 
 stora ytor i anspråk, omkring 750 000 m2, 
vilket innebar att även de arkeologiskt under-
sökta arealerna var omfattande. Omkring 10 
hektar eller drygt 100 000 kvadratmeter, 
 vilket motsvarar cirka 14 fotbollsplaner, 
grävdes ut av mellan 30 och 40 arkeologer 

(Fig. 3). Den arkeologiska undersökningen 
liksom det efterföljande rapportarbetet har 
genomförts som ett samarbetsprojekt mellan 

Figur 2. Plan över ESS-anläggningen. © European Spallation Source.

Figur 3. Arbetsbild från ESS-undersökningen. De stora 
ytornas arkeologi. Foto: Michael Dahlin.
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Arkeologerna vid Statens Historiska Museer 
(huvudman), Sydsvensk Arkeologi AB, Mu-
seiarkeologi Sydost vid Kalmar läns museum 
och Kulturmiljö Halland. 
 Undersökningsområdet ligger uppe på den 
flacka nordvästligaste utlöparen av Romele-
åsen, cirka 7 km från Höje å och dess dal-
gång och nästan 5 km från Kävlingeån. Om-
rådet är svagt böljande och från den högsta 
punkten inom ytan, drygt 82 meter över 
 havet, har man milsvid utsikt över fullåkers-
landskapet som avbryts av Lunds stad i syd-
väst och den mer skogbeklädda åsen i sydost. 
Romeleåsens naturgeografi skiljer sig från 
den omgivande slättbygden beträffande geo-
logi, jordmån och växtlighet. Detta avspeglas 
även i området kring ESS genom att landska-
pet här är något mer varierat än i den utveck-
lade fullåkersbygden. Exploateringsområdet 
är svagt böljande och den södra delen sluttar 
företrädesvis mot söder medan den norra 
 delen sänker sig norrut. 

Det tidiga jordbrukssamhället
Uppförandet av ESS-anläggningen innebär 
att nydanande tekniker kommer att tas i an-
språk inom vetenskapen. Det är därför ett 
slags sammanträffande att de arkeologiska 
undersökningarna inför detta bygge bl.a. 
kom att beröra kanske den största innovatio-
nen i mänsklighetens historia – den neo 
litiska revolutionen, dvs. omstruktureringen 
från jägar- och samlarsamhället till ett sam-
hälle där människorna i huvudsak försörjer 
sig genom jordbruk och djurhållning. Den 
neolitiska revolutionen innebar inte bara en 
ny ekonomi utan kom att i grunden förändra 
samhället på alla plan, såväl ekonomiskt och 
socialt som ideologiskt. Övergången till 
 bondestenålder (yngre stenålder 4000–1800 
f. Kr.) är en av de allra mest omvälvande för-
ändringarna i människans historia. När jord-
bruk och boskapsskötsel infördes under yng-

re stenålder för nästan 6000 år sedan i Syd-
skandinavien blev människan också i ökad 
grad bofast. Befolkningen ökade och nya 
redskap utvecklades. För första gången görs 
större ingrepp utanför själva bosättningen 
och odlingsytorna. Uppförandet av monu-
menten innebar att större ytor röjdes och att 
landskapet fick en annorlunda profil. 
 För inte till så länge sedan ansågs Lunda-
området ha varit endast en sporadiskt besökt 
mellanbygd under denna omvälvande period 
av yngre stenåldern. Det fanns nämligen inga 
kända lämningar här som kunde jämföras 
med de som under lång tid varit välkända i 
sydvästra eller västra Skåne, som t.ex. de 
monumentala megalitgravarna (s.k. stenkam-
margravar) eller de stora palissadförsedda 
samlingsplatserna. Det saknades också stora 
 boplatser av de slag som undersökts i Käv-
lingebygden åt nordväst och i Malmöregio-
nen åt sydväst.5

Bebyggelsen
Ädellövskogen med alm, ask, ek, lind och 
hassel bredde under yngre stenålder ut sig 
över hela det skånska landskapet. Men det 
fanns öppningar utmed stränder, vattendrag 
samt vid våtmarker och platser där gamla 
träd fallit och dragit andra med sig.6 Det var 
vid ett sådant vattendrag kantat av våtmarker 
som de första stenåldersbönderna i trakten 
kring dagens Lund slog sig ned. I ett pärl-
band, längs kanten ned mot vattnet, uppförde 
de 14 hyddor och två långhus7 (Fig. 4). Vat-
tendraget garanterade vattenförsörjningen 
och bidrog till ett rikt djur- och växtliv. Den 
dominerande jordarten var sand, vilket är en 
lättarbetad jordart som oftast föredragits av 
de tidiga jordbrukande befolkningarna.
 De flesta hyddorna var rundovala till for-
men och de har varit nedgrävda en bit i mar-
ken. Troligen har detta varit ett sätt att ut-
nyttja marken i sig som vägg men också att 
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skapa plana golvytor eftersom boningarna 
placerats på den svaga sluttningen ner mot 
våtmarken. Dessutom underlättas uppvärm-
ningen av hyddorna. Väggar och tak har bil-
dats av stolpar som gjort fast till en kupolfor-
mad konstruktion som sannolikt täkts med 
risflätning och gräs eller vass. I hyddorna 
fann vi under utgrävningen rester efter här-
dar ofta centralt placerade i konstruktionen 
(Fig. 5 och 6). Hyddorna ligger på jämt av-
stånd från varandra och 14C dateringarna och 
fyndmaterialet tyder på att flera av dem kan 
ha varit i bruk samtidigt.

Figur 4. Schematisk 
plan över bo- och 
gravplatsen från yngre 
stenålder inom ESS, 
Östra Odarslöv. 

Figur 5. Exempel på en hyddbotten. Foto: Emelie Sven-
man.
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 Centralt placerat, mitt i stråket av hyddor, 
restes långhusen. Utgrävningarna visade att 
dessa överlappade varandra vilket betyder att 
de inte stått samtidigt på platsen. Husen har 
varit omkring 13 meter långa och 6 meter 
breda. Väggar och gavlar har varit byggda av 
glest ställda stolpar som sannolikt tätats och 
täkts med flätverk och lerklining. Centralt i 
husen har en rad av stolpar burit taken som 
sannolikt klätts med halm (Fig. 7 och 8).
 Fynden i byggnaderna, 14C dateringarna 
och de stratigrafiska iakttagelserna tyder på 
att alla konstruktionerna har uppförts i början 
av yngre stenålder, mellan 3800–3600 f.Kr. 
Det tycks som att den allra äldsta bebyggel-
sen börjar i norr och sedan växer boplatsen 
succesivt till att slutligen omfatta fjorton 
hyddor och ett långhus. Långhusen hade en 
likartad konstruktion och förmodligen har 
det yngre huset omedelbart ersatt det äldre 
som av någon anledning rivits. De flesta av 
hyddorna är tillräckligt stora för att ha fun-
gerat som bostäder för en familj medan en 

del av de mindre snarare har fungerat som 
förråd eller verkstäder. Boplatsen kan med 
utgångspunkt i konstruktionernas utseende 
och fyndmaterialets sammansättning antas 
ha använts under hela året. Den samtida före-
komsten av hyddor och så småningom lång-
hus skulle kunna tolkas som att det växt fram 
en hierarkisk social struktur på platsen, där 
husen kan ha bebotts av ledande familjer. 
Långhusen kan naturligtvis också ha fungerat 
som bosättningens samlingslokal, en lokal 
för gemensamma fester och allmänna admi-
nistrativa uppgifter. Placeringen av husen i 
mitten av byn styrker denna hypotes.
 Hur som helst vittnar lämningarna om en 
stor bosättning av byliknande karaktär under 
en tidig del av yngre stenålder. I Romeleåsen 
utkant har en bågformad rad av fjorton hyd-
dor legat utmed vattenbrynet. En liten bit 
uppdraget från strandkanten, på en sandig 
terrass låg långhuset »mitt i byn». Den natur-
liga gläntan vid vattnet och de röjda ytorna i 
och kring bosättningen har omgärdats av 

Figur 6. Rekonstruktion av en rund hydda från ESS, Östra Odarslöv. Rekonstruktion Richard Holmgren, ARCDOC.
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Figur 7. Långhusen under utgrävning. Foto: Magnus Andersson.

Figur 8. Rekonstruktion av långhusmiljö under yngre stenålder från ESS, Östra Odarslöv. Rekonstruktion Richard 
Holmgren, ARCDOC.



30

åsens skogsbeklädda höjder. Fyndmaterialet 
och anläggningar invid bebyggelsen vittnar 
om liv och rörelse på platsen. Byggnaderna 
förefaller ha städats ut för här hittade vi inte 
många föremål. Utanför bostäderna har där-
emot en intensiv verksamhet lämnat rikligt 
med spår efter sig som berättar om sysslorna 
på ESS-området. 
 Intressant är alla de tydliga indicier på hur 
viktig jordbruksekonomin har varit på plat-
sen. Bebyggelsen som tyder på en bofast till-
varo av byliknande karaktär är i sig ett indi-
rekt belägg på mera stationära näringar som 
jordbruk och boskapsskötsel idkats. I rester-
na av några lerugnar (Fig. 9) och i ett par av 
hyddorna fann vi sammanlagt över tusen för-
kolnade sädeskorn (främst emmer och korn 
men även brödvete). 8 Att odlingen skett på 
plats kan vi vara ganska säkra på då vi också 
hittade fler flintspån som använts som skäror 
(Fig. 10). En del har varit skaftade och bör i 
första hand associeras till regelrätta skörde-
redskap. Även det osteologiska materialet 
(benmaterialet) bestyrker jordbruksekono-
min, då ben från kreatur och från spädkalv 
tyder på hållning och uppfödning av boskap. 
I det osteologiska materialet syns också att 
flera djur kan ha slaktats samtidigt och den 

stora mängden kött som tycks ha konsume-
rats tyder på att relativt stora grupper bör ha 
vistats samtidigt på platsen. Matlagningen 
har skett i anslutning till bostäderna. På in-

Figur 9. Ugnen under 
utgrävningsfasen. 
Foto: Aija Macane.

Figur 10. Flintspån som använts som skäror. Foto: © 
 Lukas Gölén.
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sidan av keramikskärvorna som vi hittade i 
hyddorna finns fettrester av kött och mjölk 
som tillagades eller förvarades i olika kärl.
 När spåren av jordbruk för första gången 
fick fäste i Sydskandinavien för omkring 
6000 år sedan var det i begränsad omfattning. 
Jakt, fiske och insamling av växter var fort-
farande det viktigaste bidraget till försörj-
ningen. Odling hade troligen mer karaktär av 
»trädgårdsplantering». Det har säkert varit så 
att jordbrukets produkter varit lyxvaror som 
använts vid särskilda fester och högtider och 
kanske som gåvor för att upprätthålla diplo-
matiska förbindelser.9 En stor fråga inom ar-
keologin har varit när jordbruksekonomin 
blev försörjningsbasen för samhället. Här  
har vi svaret – åtminstone för denna del av 
Skåne. Genom undersökningarna på ESS 
kan vi nu säga att jordbruksekonomin här har 
blivit den dominerande näringen för omkring 
5800 år sedan, dvs. cirka 200 år efter att de 
första tecknen på odling och boskapsskötsel 
gjorde sitt intåg i Sydskandinavien.

Den rituella arenan
Efter omkring 200 år upphör bebyggelsen på 
platsen omkring 3600 f.Kr. Istället uppförs 
nu rituella konstruktioner i form av resta ste-
nar eller träpålar (fasader) omedelbart söder 
om den gamla boplatsen. Snart anläggs även 
megalitgravar (stenkammargravar) i form av 
s.k. dösar. Den tidiga jordbruksbyn omvand-
las efter hand till en gravplats, till en plats för 
de döda. Man har helt säkert bott i närheten 
ändå, men vi vet inte exakt var.
 Traditionen att bygga monument av sten 
och storstensgravar, megalitgravar, introdu-
cerades i Sydskandinavien för omkring 5600 
år sedan.10 Megalitgravar är oftast byggda av 
obearbetade stenblock och brukar delas in i 
dösar och gånggrifter. Dösen består av flera 
stenblock som bildar en gravkammare. På 
dessa vilar ett takblock. Stenkammaren ingår 

i en rektangulär eller rund hög av jord och 
sten – långdös respektive runddös – som av-
gränsas av liggande eller resta kantstenar. 
Gånggriften i sin tur är en vidareutveckling 
av dösen, där kammaren försetts med en 
täckt gång in till gravrummet. Fenomenet 
med megalitbyggande förekommer i många 
olika varianter utmed hela Västeuropas kust, 
på de Brittiska öarna och i Medelhavsområ-
det. Betydande anhopningar finns i sydöstra 
Spanien, längs de portugisiska och galiciska 
flodsystemen, i Bretagne, i södra England 
och på Irland. I Sydskandinavien är traditio-
nen representerad framför allt i Danmark, 
men även i Skåne och utmed den svenska 
västkusten och i Falbygden finns talrika före-
komster av megalitgravar. Den nordliga 
gränsen för den megalitiska traditionen går i 
södra Norge.11 
 Dösarna på ESS området var kraftigt ska-
dade och samtliga vägg- och takblock i kam-
markonstruktionerna liksom kantstenarna 
var borta. Mörka avtryck i jorden visade 
emellertid var gravkammarna och kantste-
narna varit placerade. Vi kunde genom våra 
undersökningar göra en rekonstruktion som 
visade att tre långdösar har legat i en L-for-
mation på platsen (Fig. 11). Den största 
långdösen var cirka 25 meter lång och 10 
meter bred. De centrala gravkammarna har 
däremot varit små, anpassad för en individ. 
Dessa individer har sannolikt utgjort perso-
ner i ledande ställning, familjers och klaners 
överhuvud. I anslutning till dösarna restes 
stenblock och träpålar (fasader). Kring dessa 
fann vi lämningar som visar att bönderna här 
placerat keramikkärl med mat i – kanske som 
en önskan om framtida goda skördar.
 Uppförandet av stora stenmonument är 
nära förknippat med neolitiseringen, dvs. 
jordbrukets uppkomst och den nya livsstil 
detta medför. Det är därför följdriktigt att, på 
den plats där vi för första gången i Sydskan-
dinavien ser att jordbruket slår igenom som 
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den huvudsakliga näringen, där uppförs se-
dermera megalitiska monument. Konstrue-
rande av monumenten visar på böndernas 
nya ideologi och på en ny syn på landskapet. 
Det är en aktivitet som innebär att man mo-
dellerar om landskapet – flyttar stenblock, 
röjer skog och planar ut en yta. Till skillnad 
från de äldre jordgravarna blev megalitgra-
varna på ett nytt sätt synliga och beständiga i 
landskapet. Avsikten att definiera platser 
med monument kan primärt syftat till att 
skapa en känsla av varaktighet mellan sam-
hället och landskapet – ett sätt att markera 
äganderätt till markegendomar, detta som en 
följd av det mera stationära bondesamhällets 
krav på ytor för odling och boskapsskötsel. 
 Megalitgravarna användes inte bara som 
gravplatser eller för att markera territorier de 
var även samlingsplatser för de människor 

som byggt och använde dem. Kring gravplat-
serna ägnade man sig ofta åt olika ritualer, 
offerceremonier och kulthandlingar.12 
 De arkeologiska undersökningarna vid 
platsen för ESS har med tydlighet visat att 
denna region inte var någon mellanbygd 
 under yngre stenålder som endast besökts 
sporadiskt. Snarare förhåller det sig som så 
att området ingår i ett sammanhållet bebyg-
gelsestråk med bosättningar och gravom-
råden längs Skånes kustområde kopplat till 
Kävlingeåns dalgångsområde i norr och 
slättbygderna kring dagens Malmö i söder.

Summary
This article is the result of a large-scale de-
veloper-funded excavation. It took place in 
the autumn of 2013 in Östra Odarslöv on the 

Figur 11. Rekonstruktion av megalitgravar och fasader vid ESS vid Odarslöv. Rekonstruktion Richard Holmgren, 
ARCDOC.
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northeastern outskirts of Lund.1 Here the 
ESS (European Spallation Source) is being 
built as part of a collaboration of several 
 European countries to create a powerful new 
neutron source. Remains of houses, huts, 
 ovens, wooden and stone built façades and 
three long dolmens from the Early Neolithic 
were excavated, forming one of the largest 
and most complex sites of the period in 
southwest Scania. The find material from the 
site show clear indications of a well-devel-
oped agricultural economy during the Early 
Neolithic, 3800–3600 cal. BC. The buildings 
that suggest a settled existence are in them-
selves an indirect indicator of more station-
ary economies such as agriculture and animal 
husbandry. Many of the flint blades (sickles) 
show that they were used to cut grass plants. 
The many charred grains (mostly emmer and 
barley, but also bread wheat) from the Early 
Neolithic in several contexts on the site are 
an important indication of cultivation. The 
osteological material with bones from cattle 
shows that animal husbandry probably was 
more important than hunting in this period. 
The lipid analysis of pottery indicates that 
milk products of some kind have been pro-
duced. The archaeological investigation on 
the site has clearly shown that this region 
was not an area between more intensely oc-
cupied zones during the Early Neolithic, only 
visited sporadically. Rather the area is in-
cluded in a continuous string of settlements 
and burial sites along the coastal area of 
Scania.

Noter
1 Carlie & Lagergren 2012
2 Andersson, Brink & Söderström 2015; Brink & Lars-
son i tryck; http://europeanspallationsource.se/
3 Broström i tryck
4 Andersson, Brink & Söderström 2015
5 T.ex. Andersson 2003; 2004; Svensson 2003; Björhem 
& Magnusson Staaf 2006; Rostoványi 2007; Brink 
2009; Hadevik 2009; Berggren 2010; Rudebeck 2010; 

Andersson Wallebom 2013; Andersson & Artursson i 
tryck
6 Myrdal 1998
7 Andersson & Artursson i tryck
8 Broström i tryck
9 Jfr Jennbert 1984; 1999; Andersson 2003
10 Tilley 1999:3; Sjögren 2003:15f; Sørensen 2014
11 Sjögren 2003:15f
12 Andersson & Wallebom 2013
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Introduktion
Många undersökningar av järnåldersgårdar 
har genomförts i Skåne, men undersökning
arna har en ojämn geografisk spridning och 
vissa delar är dåligt företrädda. Området norr 
om Lund har fram till nu varit ett sådant om
råde. Jordbruksarbetet i området genom år
hundrandena sedan järnåldern har därtill ut
plånat alla över mark synliga spår av järn
ålderns kulturlandskap. Att undersökningar
na inom ESSområdet därför skulle komma 

att ge oss mycket ny kunskap om järnålders
människorna och deras samhälle förstod vi 
redan innan de kom igång, men resultaten 
blev långt över förväntan. Resultaten här 
ifrån har också en betydelse för förståelsen 
av centralplatsen Uppåkra och dess roll i det 
omgivande järnålderssamhället.
 På den östra delen av ESS området under
söktes tre järnåldersgårdar och ett gravfält 
(fig. 1). Den ena gården låg i söder utmed 
dagens landsväg mellan Lund och Gård

Järnåldersgårdar på ESSområdet

Av Håkan Aspeborg
Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund

Inför byggandet av ESS undersöktes flera järnåldersgårdar på två platser i Östra 
 Odarslöv. En av gårdarna var en storgård som hade ägt bestånd i 400 år. Gården hade 
legat på ungefär samma plats, men den hade byggts om fyra gånger med nya hus. Till 
gården hörde också ett gravfält med 12 gravar från perioden 200 till 400 e.Kr. Den 
antas ha tillhört en familj tillhörande den dåtida eliten. De övriga gårdarna på ESS
området antas ha bebotts av människor i underordnad ställning. Undersökningsresulta
ten gav ny kunskap om hur järnåldersbebyggelsen såg ut och hur människorna levde i 
Uppåkras närhet.

Figur 1. Järnålders
gårdarnas och grav
fältets läge i förhål
lande till varandra. 
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stånga. De andra låg på höjden 500 hundra 
meter norr därom. Däremellan, fast närmast 
den södra gården låg gravfältet. Gårdarna 
tror vi har ingått i en by med vitt utspridda 
och oregelbundet placerade gårdar. Sådana 
typer av järnåldersbyar är kända från Skåne 
och södra Sverige.1 

Den södra gården
På den södra gården påträffades totalt 12 
huslämningar, samtliga stolpbyggda hus, på 
en platå norr om Odarslövsvägen och ett till
hörande gravfält på en höjdrygg nordost om 
denna. Husen låg på en begränsad yta och 
flera av husen överlagrade varandra. Alla hu
sen kunde således inte vara samtida. Husen 
daterades utifrån hur de såg ut och med hjälp 
av kol14 dateringar av träkol och sädeskorn 
från fyllningar i stolphålen. På så sätt kunde 
fyra faser av gården med olika hus urskiljas. 
Gården grundades i början av 200talet och 
kom att äga bestånd på samma plats under 
fyra hundra år. Men gården såg inte likadan 
ut under hela den perioden. Den byggdes om 
med jämna mellanrum och fyra faser av går
den med olika hus kunde urskiljas. Det finns 
flera indicier på att gården beboddes och 
 ägdes av människor tillhörande det övre sam
hällskiktet av järnålderssamhället. Huvud
byggnaderna var stora och bland dem fanns 
så kallade hallbyggnader för rituella sam
mankomster och gästabud på gården. Här 
undfägnade gårdens ägare sina gäster med öl 
och mat i rikliga mängder. Dessutom fanns 
det flera uthus på gården. Ytterligare ett indi
cium på gårdens höga status utgör det faktum 
att man på gården ägnade sig åt hästuppföd
ning under romersk järnålder. Ett fynd av en 
betselstång av horn bekräftar att hästarna an
vänts som riddjur. I militära sammanhang 
var hästen knuten till aristokratin under den
na tid. Därtill framkom rika fynd från grav
fältet, vilket ska behandlas längre fram. Går
den antas ha tillhört en familj tillhörande en 

lokal aristokrati som under flera generationer 
hade goda kontakter med de härskande i 
Uppåkra. Trots detta antagande påträffades 
inte några högstatusindikerande artefakter på 
själva boplatsen. 
 Den första gården på platsen byggdes i 
början av yngre romersk järnålder ca 200 
e.Kr. (Fig. 2–3). Huvudbyggnaden på gården 
var ett 33 meter långt treskeppigt långhus. 
Huset var mångfunktionellt och fungerade 
som bostad för gårdsägare med familj och 
tjänstefolk. Därutöver fanns förmodligen så
väl fähus som fårrådsutrymmen i huset. Ett 
stycke österut på gårdsplanen fanns en liten 
hallbyggnad. Husets planlösning liknade det 
kulthus som påträffats i Uppåkra och det är 
sannolikt att det är den byggnaden som stått 
modell för denna hall.2 Norr om huvudbyg
ganden fanns en mindre byggnad omgiven av 
ugnar. Här påträffades stora mängder säd. Mer 
än 8 000 sädeskorn, mestadels skalkorn påträf
fades på gården. Området kan ha fungerat som 
grovkök, bageri och kanske bryggeri (Fig. 4). 
Byggnaden med sädeshanteringen antas ha 
varit i bruk under hela gårdens existens.
 Byggnaderna orienterade sig utmed med 
dagens landsväg. Det är troligt utifrån topo
grafin att vägen från Uppåkra mot Getinge 
vad över Kävlingeån hade denna sträckning 
redan under järnålder (fig. 3. Rekonstruktion 
av gården under fas 1).
 Under fas 2 (ca 300 till 350 e.Kr.) växte 
gården. Den största förändringen innebar 
byggandet av en ny större hall på en ny plats 
närmast vägen. Denna var mer än tre gånger 
större än den tidigare. Hallen var av en ny typ 
som bland annat har paralleller på den danska 
centralplatsen Gudme på Fyn. Denna nya 
hall utgjorde inte bara en representativ gästa
budssal utan utgjorde också bostad för gårds
ägaren och dennes familj (Fig. 5). Hallen kan 
något anakronistiskt jämföras med senare 
 tiders »corps de logi» där gårdssägaren huse
rade skild från produktionen på gården. Ett 
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Figur 2. Plan, gården under fas 1. De svarta prickarna markerar stolphål, eldstäder och gropar i husen.

Figur 3. Rekonstruktion av gården under fas 1 med vägen och huvudbyggnaden i förgrunden, den lilla hallen en bit 
bort i väster och gravfältet på höjden i bakrunden. Rekonstruktion Richard Holmgren, ARCDOC.
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nytt större treskeppigt hus byggdes också 
omedelbart söder om den gamla huvudbygg
naden. I denna byggnad bodde arbetsfolket 
på gården, såväl fria som ofria. Samtidigt 
fungerade det fortfarande som förråd och 
 fähus.
 Under fas 3 (ca 350 till 515 e.Kr.) var går
den som störst. Den sammanlagda golvytan 
under tak uppgick till 490 kvadratmeter  
(Fig. 6). Hallen från föregående period bygg
des om på exakt samma plats där den föregå
ende hade legat. Hallen har fortfarande som 
under den föregående fasen en kombinerad 
funktion av bostad åt gårdsägarens familj 
och en rituell och representativ funktion. 
Dessutom tillkom två nya treskeppiga lång
hus, ett stort och ett mindre. Det största huset 
har förmodligen varit flerfunktionellt och 
delvis fungerat som bostad, kanske även det 

senare, även om vi antog att det fungerade 
som lada och förråd. En mindre fyrstolpslada 
ingick också i gårdsmiljön. Under denna fas 
noterades en förändring vad det gäller stol
parna i husen. Bevarade stolpfärgningar vi
sade att man övergått från rundtimmer till 
bilade, närmast plankformade stolpar. I den 
sista fasen, ca 515–615 e.Kr., bestod gården 
förutom av bageriet/bryggeriet av stort fler
funktionellt långhus och ett litet fyrstolpshus. 
Det nya långhuset var det största huset på 
gården någonsin, men gården saknade nu en 
separat hallbyggnad. Det är möjligt att en så
dan funnits men att den i så fall låg utanför 
undersökningsområdet. Det som talar för 
detta är att platån fortsätter söder om Odars
lövsvägen. Dessutom kan man konstatera att 
gårdens bebyggelse tenderar att flytta mot 
sydväst från fas 1 till fas 4.

Figur 4. I och kring grovköksbyggnaden fanns lågtemperaturugnar av olika slag. Förmodligen var det här som man 
bakade bröd och bryggde öl som sedan serverades på gästabud i någon av hallbyggnaderna. Rekonstruktion Richard 
Holmgren, ARCDOC.
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Figur 5. Rekonstruktionsteckning av den nya större hallen som fanns på gården under fas 2 och 3. Rekonstruktion 
Richard Holmgren, ARCDOC.

Figur 6. Plan över gården 
när den var som störst, under 
fas 3 ca 350–515 e.Kr.
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De norra gårdarna
De norra gårdarna låg uppe på en höjd med 
vidsträckt utsikt. På det norra gårdsläget 
fanns 13 stolpbyggda hus som var utspridda i 
tid och där det inte alltid fanns en kontinuitet 
mellan faserna. Till skillnad från den södra 
gården har bebyggelsen på den norra boplat
sen inte varit stationär utan mer rörlig mellan 
olika faser. Husen och gårdarna här var av 
varierande storlek, men oftast relativt små 
(Fig. 7). Den första gården på platsen bestod 
av ett litet hus som representerade en kort
livad gård vid slutet av yngre bronsålder,  
ca 500 f.Kr. Under perioden 400 och 200 f.Kr. 
fanns ånyo en gård på platsen under en kort 
period. Under romersk järnålder, troligen i 
slutet av andra århundradet, etablerades en 
mindre gård, bestående av ett treskeppigt hus 
på den östra delen av boplatsen. Vid mitten 
av 200talet flyttade gården och ett nytt större 
hus byggdes några tiotal meter norrut. Sam
tidigt med detta anlades en annan gård 50 
meter västerut, på andra sidan en smärre våt

mark. Denna gård var stor och bestod av ett 
nästan 45 meter långt flerfunktionellt lång
hus. Huset uppvisade tecken på ombyggna
der och har troligen funnits kvar en bit in i 
yngre romersk järnålder. Emellertid, av 
okänd anledning, fick denna gård ingen efter
följare. En kittlande tanke är att det var denna 
gård som flyttade och bildade den södra går
den, men husets långa användningstid talar 
emot en sådan tolkning. Den mindre gården 
levde dock vidare och huset byggdes om och 
förlängdes under 300talet. Därefter, kring 
400 e.Kr., flyttade gården igen. Denna gång 
bestod den av en huvudbyggnad och två 
 mindre uthus. Gården övergavs förmodligen 
runt 550 e.Kr. och platsen lämnades. I slutet 
av 600talet e.Kr. återkom människorna och 
en ny gård byggdes längst upp i norr. Gården 
flyttade snart till ett nytt läge i undersök
ningsytans sydöstra hörn. Denna gård, som 
ägde bestånd in i tidig vikingatid, bestod av 
två byggnader placerade vinkelrätt mot var
andra och ett mindre uthus beläget längre 
västerut. Gården var liten. Bostadshuset var 
endast 17 meter långt, medan ekonomibygg
naden var ännu mindre. På boplatsen gjordes 
några intressanta fynd. De påträffades i an
läggningar i våtmarken. I en grop hittades  
en glasskärva. Det är osäkert om denna ska 
dateras till romersk järnålder (0–400 e.Kr.) 
eller vendeltid (550–800 e.Kr.). I en brunn 
påträffades en enkel stege, en ekstock med 
inhuggna trappsteg. Stegen kunde dateras 
med hjälp av årsringarna i trästocken till år 
305 e.Kr. Dessutom påträffades en årderbill 
av trä. Träföremålen hade bevarats djupt ned 
i igenlagda brunnar.

Ett gårdsgravfält
På en sluttning med utsikt över storgården i 
söder fanns ett litet gravfält. Det låg cirka 
100 meter nordost om gården och måste ock
så ha varit synligt från vägen. Gravfältet be

Figur 7. Husen på den norra boplatsen. De äldsta husen 
är vitmarkerade, därefter har husen en mörkare marke
ring desto yngre de är.
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stod av minst tolv gravar, och ytterligare fem 
sannolika gravar. Trots att gravarna inte var 
fler så är detta det största gravfältet från år
hundradena närmast efter vår tideräknings 
början som undersökts i Lunds kommun. 
Samtliga gravar var skelettgravar, att döma 
av deras form och storlek, men även i avsak
naden av brända ben. De var alla orienterade 
i nordsydlig riktning. Endast ett fåtal gravar 
innehöll bevarade ben, i form av tänder eller 
tandemalj. Ingen av de gravlagda kunde 
könsbestämmas utifrån benen, men två av 
individernas ålder kunde bestämmas. I en av 
gravarna låg en individ som dött i 20–25 års 
ålder och i en annan ett minst tre år gammalt 
barn. Av gravgåvorna att döma rörde det sig 
om en kvinna och en flicka.
 Gravfältet antas ha varit avsett för familjen 
som ägde den södra gården. Ytterligare en 
liknande grav påträffades vid förundersök
ningarna liggande för sig själv på stenålders
boplatsen i väster. Var de övriga människorna 
som levde och arbetade på gården begravdes, 
eller om de överhuvudtaget fick någon be
gravning efter sin död, vet vi inte. Det samma 
gäller människorna på den norra boplatsen.
 Keramik och pärlor av glas eller bärnsten 
var de vanligaste fynden som gjordes i gra
varna. Två gravar sticker ut som särskilt rika. 
I den ena påträffades två guldföremål; en 
 liten myntliknande skiva, en liten ring (fig. 8) 
och dessutom tre keramikkärl. I den andra 
fanns ett dåligt bevarat dräktspänne, en kniv, 
551 pärlor av glas eller bärnsten och två 
 keramikkrukor. Förutom keramikkärlen har 
förmodligen föremålen i gravarna varit per
sonliga tillhörigheter och smycken. Det fanns 
också tre stenskodda gropar på gravfältet, 
troligen fundament för resta stenar som mar
kerat gravarna och och gjort gravfältet syn
ligt vida omkring i landskapet.
 Eftersom dräktspännen i stort sett sakna
des är gravarna svåra att datera inom en snäv 
tidsram. Utifrån de övriga fynden kunde gra

varna tidsbestämmas grovt till perioden, från 
200talet e.Kr. till 400 e.Kr. Träkol från fyra 
gravar daterades. Resultaten av Kol 14ana
lyserna hamnade inom ett tidsintervall mel
lan 217 och 339 e.Kr. Då ekkistlock med 
förmodad hög egenålder delvis använts för 
dateringarna kan sannolikt dateringarna an
tas vara något senare. Vi kan därför förmoda 
att gravfältet användes under den södra går
dens tre första faser. Var gårdens människor 
begravdes senare är okänt.
 Gravar från yngre romersk järnålder i 
 västra Skåne innehåller sällan mycket grav
gods, och ännu mer sällan vapen, importföre
mål eller föremål av ädelmetall. Detta gäller 
särskilt beträffande gravarna runt Uppåkra. 
Det är därför svårt att avgöra de gravlagdas 
sociala status i området. Detta kan ses i kon
trast till sydöstra Skåne, till exempel det stora 
gravfältet vid Simris.3 Eftersom guld är säll
synt i skånska gravar från tidig järnålder 
måste man anta att graven med guldskivan 
och guldringen antyder en relativt hög status. 
Man kan också tänka sig att eftersom gravar 
och gravfält överhuvudtaget är sällsynta och 
små under yngre romersk järnålder (200–400 
e.Kr.), kan man se på graven själv som en 

Figur 8. En liten myntliknade guldskiva och en ring. 
 Påträffades i en grav. Ringen var för liten för att ha varit 
en fingerring och har förmodligen burits i en rem runt 
halsen. Foto: © Lukas Gölén.
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statussymbol i området. Att begrava avlidna 
 familjemedlemmar på ett eget gårdsgravfält 
var ett sätt att visa att man tillhörde den då
tida eliten.

Slutord
Under hela den tid som den stora södra går
den existerade, från ca 235 e.Kr. till 615 e.Kr., 
var samhället hierarkiskt. Den yppersta eli
ten i området representerades av hövdingen, 
eller kungen, i Uppåkra. Under denna fanns 
en aristokrati och lokala ledare. Det förefal
ler som om den södra gården har innehafts av 
en familj som lyckats behålla sin höga ställ
ning och sitt jordinnehav under åtminstone 
400 år. Gårdens läge utmed vägen från Upp
åkra till Getinge vad och vidare norrut har 
varit strategisk. Ägarna har under denna tid 
dominerat sitt närområde i Odarslöv. Huru
vida den södra gårdens upphörande betydde 
att människorna förlorat denna ställning är 
oklart. Det kan hända att de behöll ägandet 
av marken som andra fick bruka, men att de 
själva flyttade till en annan plats. Gårdarna 
på den norra boplatsen antas ha varit bebod
da av människor i underordnad ställning. Att 
mäniskorna på den norra boplatsen trots detta 
ändå levt i ett visst välstånd antyder fynden 
av en skärva av importerat glas. Många frå
gor återstår, men undersökningarna på ESS 
gav många svar på hur järnålderns bebyg
gelse såg ut och hur människorna levde i 
Uppåkras närhet.

Summary
Several Iron Age farms were excavated on 
the site of ESS outside the city of Lund. The 
biography of one of the farms spans about 
400 years, from Late Roman Iron Age to 
Early Vendel Period. The farm remains 
through all phases on a restricted plot and 
shows both stability and prosperity. The farm 
also had an associated gravefield. Some of 
the graves contained spectacular finds such 
as pearls and gold objects. It is argued that 
the farm on the basis of its size, numbers and 
types of buildings and the find material can 
be considered to be a magnate farm. As mag
nates the farm owners must have played an 
important role in the local society. The other 
farms seem to have been settled by ordinary 
people maybe in a subordinate position to 
those at the magnate farm. The excavation 
brought new knowledge about Iron Age man 
and settlements in the vicinity of Uppåkra.

Noter
1 Fallgren 2006
2 Larsson & Söderberg 2012
3 Stjernquist 1996: 200
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Introduktion 
Jordbrukets praktik har påverkat människan 
och den omgivande miljön, och vår förståelse 
för sådana samband under olika perioder för-
bättras när nya platser grävs ut och nya meto-
der tillämpas. Att byggandet av en internatio-
nell forskningsanläggning med framtidens 
teknologi föranledde en stor utgrävning gjor-
de det extra intressant att också testa och ut-
veckla nya metoder på det material som 
grävdes fram.1, 2 Utgrävningens storskalighet 
säkerställde ett rikt arkeologiskt material 
 daterat till tidigneolitikum och järnålder. Det 
arkeobotaniska materialet är ett av de största 
hittills i Sverige och gav ett utmärkt tillfälle 
att studera jordbrukets praktik under tidig-
neolitikum och jämföra det med järnålderns 
på samma plats.3 En annan fördel kom av att 
utgrävningen vid Östra Odarslöv gav möjlig-
heten att utforska en avancerad, icke destruk-
tiv teknik som kommer att vara tillgänglig i 

ESS-anläggningen. Vi har använt neutron-
röntgen-mikrotomografi för att analysera 
material som grävts fram på marken där an-
läggningen just nu byggs.4

 Syftet med den miljöarkeologiska analy-
sen var att bidra till tolkningen av aktiviteter 
och besvara frågor om hur det tidiga jordbru-
ket utfördes; 1) under tidigneolitikum: vilka 
grödor som odlades och vilka djur som hölls 
som boskap, grödornas ursprung, om och hur 
de odlades på plats och hur stor del av ekono-
min som utgjordes av jordbruks produktion; 
2) under järnålder: Vilka var grödorna, var 
odlingen och djurhållningen specialiserad 
och var jordbrukets praktik inriktad på att 
maximera tryggheten. 
 Det arkeobotaniska analyspaketet involve-
rade ett flertal analyser på sädeskorn, varav 
vi redovisar ett urval av i den här artikeln. 
Syftet med storleksanalys och kväveisotop-
analys var att bidra med ny kunskap om hur 

Forntidens jordbruk under framtidens teknologi 

Av Anna Broström & Ola Magnell
Arkeologerna vid Statens historiska museer, Lund

Det nyligen utgrävda området vid Östra Odarslöv, nordöst om Lund har gett oss en 
sällsynt möjlighet att fördjupa vår kunskap om det tidiga jordbruket i regionen och 
även jämföra hur jordbrukets praktik förändrats under tidigneolitikum och järnålder på 
platsen. Den arkeobotaniska analysen har kompletterats med fler analyser, bland annat 
av sädeskornens storlek, kväveisotop-innehåll och inre struktur. Det avslöjar inte bara 
vilka grödor som odlats men också skillnader i gödsling mellan olika grödor och mel-
lan tidigneolitikum och järnålder. Tillsammans med de arkeologiska och osteologiska 
resultaten ger det en bild av ett väl etablerat jordbruk på platsen redan för 5800 år sen 
och med en lång kontinuitet under järnåldern. Endast en mindre del av födan införskaf-
fades genom jakt eller insamling av vilda växter under tidigneolitikum och i ännu 
mindre utsträckning under järnålder. Det har också varit möjligt att få en bild av hur 
livsmedlen hanterats och möjlighet att spekulera i hur en tidigneolitisk måltid kan ha 
komponerats. Eftersom utgrävningen skedde där forskningsanläggningen ESS byggs 
var det extra roligt att testa den framtida teknologin som ska användas där på material 
som grävdes fram. Neutronröntgen-mikrotomografi visade sädeskornens inre struktur 
och därigenom vilka som hade bäst bevarade delar som kan innehålla DNA.
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grödor anpassats till det nordiska klimatet 
under tidigneolitikum och i vilken utsträck-
ning man gödslade. Syftet med neutronrönt-
gen-mikrotomografi av sädeskornens inre 
struktur var att testa ny icke destruktiv teknik 
för att välja ut sädeskorn med störst potential 
för bevarat DNA.4 

Tidigneolitisk odling och 
djurhållning 
Att börja bruka jorden och hålla djur var en 
stor omställning inte bara för människorna 
utan också för landskapet som förändrades i 
takt med att träd höggs ner. Den lummiga 
lövsskogen glesades ut och frodiga gräs-
marker med små åkerytor uppstod för att ge 
plats åt bete för djuren och odling av sädes-
slag. Spåren av omvandlingen finns kvar i 
stenyxorna som fällde träden och flintskä-
rorna som skilde sädesaxet från strået vid 
skörd. 
 Tusentals förkolnade sädeskorn och delar 
av ax som legat kvar i marken visar tillsam-
mans med bland annat flintskäror med kisel-
glans att jordbruk var etablerat på platsen 
redan för 5800 år sedan. Det var mest emmer 
och korn som odlades, men även brödvete. 
Storleksanalys visar att emmer och korn som 
odlades på platsen är mindre än de artfränder 
som odlades i norra Tyskland, Nederländerna 
och Danmark vid samma tid. Emmer och 
korn behöll samma storlek under de fyra-
hundra år av odling som dokumenterats på 
platsen, medan brödvete minskade i storlek. 
Detta tyder på att förutsättningarna för od-
ling på de nordligare breddgraderna påver-
kade sädeslagens förmåga att ge lika stor av-
kastning. Väl på plats så förändrades däremot 
inte avkastningen över tid vilket indikerar att 
sädeslagen förädlades för att anpassas till de 
nya förhållandena.4 En del av skörden blev 
mjöl med hjälp av de malstenar som återfun-
nits. Den stora ugnen som grävts fram kan ha 

använts för att baka bröd eller rosta sädes-
korn för ökad hållbarhet. Exakt vad som till-
lagades har vi dock inga spår av.5 
 Fynd av djurben visar tydligt att nötkrea-
tur var mest betydelsefulla av boskapen, men 
att de första jordbrukarna även hade tamsvin 
och får. Detta är något som är typiskt för 
flera samtida boplatser från Skåne.9 Från kor 
fick människorna mjölk och från de slaktade 
djuren kött, skinn till kläder och ben för att 
tillverka redskap. På insidan av keramikskär-
vorna finns fettrester av kött och mjölk som 
tillagades eller förvarades i olika kärl. Skär-
spår på benen visar på att skinn och kött togs 
tillvara, liksom att bearbetning av benred-
skap ägde rum. De neolitiska nötkreaturen 
och tamsvinen var storvuxna och uppvisade 
likheter med den idag utdöda uroxen och 
vildsvinen.6

Järnålderns odling och djurhållning 
Landskapet under järnåldern var präglat av 
att människor brukat jorden under flera år-
tusenden. Lövträden utgjorde drygt en tred-
jedel av växtligheten, gräsmark hälften och 
åkermark en tiondel av arealen. De stora 
mängder förkolnade sädeskorn som legat 
kvar i marken visar att man främst odlade tå-
ligare sorters korn och vete men att även råg 
och havre förekom. Malstenslöpare och frag-
ment av en handdriven vridkvarn visar att 
skörden bearbetats på platsen. Många ugnar 
har grävts fram och i närheten av dem fanns 
stora mängder skalkorn och brödvete. Inte 
heller i detta fall vet vi exakt vad som tillaga-
des. Högst troligt är att ugnarna använts för 
att baka bröd och rosta sädeskorn för ökad 
hållbarhet. Baserat på de framkomna resulta-
ten har det inte gått att direkt besvara frågan 
om jordbruket under järnåldern syftade till 
att vara trygghetsmaximerande överlag.6

 Benfragmenten visar att boskapsskötseln 
var specialiserad på uppfödning av nötkrea-
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tur. Åldern på de utslaktade djuren tyder på 
att det främst var köttdjur som hölls och i 
mindre utsträckning mjölkkor. Av boskap 
fanns dessutom även får, get och svin. Häs-
ten var sedan bronsåldern ett nytt tillskott 
bland husdjuren och var viktig som riddjur, 
men slaktspår visar att hästkött också ingick 
i mathållningen. Flera grävda brunnar under-
söktes på platsen och i en av dem återfanns 
en årder som före plogen var det redskap som 
användes för att bearbeta jorden före sådden. 
Fynden av linfrö tyder på odling även för att 
utvinna olja. Avsaknaden av vävtyngder och 
sländtrissor i fyndmaterialet gör det mindre 
troligt att fibrerna använts för textiltillverkning. 
Inte heller jordbruksredskap i järn hade be-

varats, däremot återfanns flera slipstenar och 
brynen som visar på behovet av att vässa 
 eggen kanske på en kniv, skära eller lie.7 

Jordbrukets praktik i jämförelse 
mellan neolitikum och järnålder
Sammansättningen av grödor skiljer sig mel-
lan perioderna i det att naket korn och emmer 
dominerar under tidig bondestenålder, med-
an skalkorn och brödvete dominerar under 
järnåldern. Nötkreatur var viktiga under båda 
perioderna, men en tydlig skillnad är att svin-
skötseln var betydligt viktigare under neoliti-
kum än under järnåldern där istället får-
skötseln fick större betydelse. Detta kan ses 

Figur 1. Rekonstruktion av tidigneolitiskt a) jordbruk och b) livsmedelshantering vid Östra Odarslöv. Rekonstruktio-
nen baseras på de arkeologiska resultaten och är utförd av Richard Holmgren, ARCDOC.

Figur 2. Rekonstruktion av järnålderns a) jordbruk och b) livsmedelshantering vid Östra Odarslöv. Rekonstruktionen 
baseras på de arkeologiska resultaten och är utförd av Richard Holmgren, ARCDOC.
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som en anpassning till ett öppnare landskap 
med mindre skog för svinskötsel och mer 
gräs för betande djur. Resultaten av kväve-
istotopanalysen på sädeskorn visar ett större 
kväveisotopinnehåll i korn än vete under 
båda perioderna samt ett större innehåll i 
järnålderns sädesslag generellt (Figur 3). Det 
innebär att åkern gödslades mer under järn-
åldern i jämförelse med tidigneolitikum. Dess-
utom har korn och vete odlats under skilda 
näringsförhållanden under båda perioderna 
där korn har fått mer näring än vete.6, 8

 Det är spännande att tänka sig in i vad som 
var en måltid på sten- eller järnåldern. Hur 
kombinerades och tillagades råvarorna? Nu 
är det bara rester kvar i marken som förkol-
nade växtdelar, benfragment och fettrester på 
skärvor och ugnar. Vi ser att utbudet av råva-
ror var relativt likartat för bönderna på plat-
sen även om årtusenden skiljde dem åt. Den 

övervägande delen av växt- och djurråvaror-
na kommer från jordbruket men det finns 
också inslag av jagat vilt samt insamlade 
växter. På platsen utgjorde sädeslagen em-
mer och naket korn basen under stenåldern 
och även brödvete förekom. De kunde malas 
till mjöl för att baka bröd eller kokas i olika 
former. Hela sädeskorn rostades för att öka 
hållbarheten inför lagring under vintern. 
Mältade korn rostas också vid ölbryggning 
men av det har vi ännu inga säkra spår, fast vi 
har letat. Fettrester på keramiken talar om att 
mjölk och kött förvarats eller tillagats i kok-
kärl. Det fanns nöt-, får, get eller svinkött 
men även kött av rådjur och kronhjort på 
stenåldern och på järnåldern även älgkött. En 
viktig och omtyckt maträtt var benmärg, vil-
ket alla sönderslagna märgben berättar om. 
Det är lätt att förstå att hasselnötter och hal-
lon ingick i måltiderna på stenåldern medan 

Figur 3. Jämförelse av 
kväveisotop-innehållet i 
sädeskorn visar att grö-
dorna tillfördes gödsel i 
större utsträckning under 
järnålder än tidigneoliti-
kum. 
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det är svårare med rotknölar av örten brud-
bröd eller svalört. Båda är stärkelserika och 
brudbrödens rotknölar har en aromatisk smak 
när de grävs upp om hösten, medan vår- 
växten svalört måste torkas giftfri innan den 
förtärs tidigare på säsongen. Genom råvaror 
vi hittat tillsammans kan vi kanske ana oss 
till en stenåldersmåltid en tidig höst bestå-
ende av kalv eller rådjursgryta med korngryn, 
till de smakrik brudbrödrot, vetegröt med 
hallon, hasselnötter och mjölk eller kanske öl 
att dricka till.5 

Framtidens teknologi i  
arkeologins tjänst
Tekniken som använts för att ta fram bilderna 
(Figur 4) är densamma som kommer att an-
vändas i ESS-anläggningen när den är klar. 
Syftet är att ta reda på om det finns delar inuti 
sädeskornen som inte är helt förkolnade utan 
kan innehålla bevarat DNA. Eftersom tekni-
ken inte förstör kornen kan den användas för 
att välja ut lämpliga sädeskorn för DNA-
 analys. Genom att analysera sädeskorns 
arvsmassa kan vi ta reda på ursprung och om 

de förädlats för att anpassas till det nordiska 
odlingsklimatet. Det är en elegant cirkel som 
sluts. Några av de första odlade växterna i 
det som senare blev Skåne grodde under 
ESS-anläggningen för 5800 år sedan. Ur 
denna skörd har sädeskorn bevarats fram i 
nutid, vilka kan analyseras med ESS-
 anläggningens teknik. I sin tur kan analys- 
svaren ge upphov till ny tvärvetenskaplig 
forskning, som besvarar frågor om det för-
flutna. Svar som kan vara användbara i fram-
tiden.5, 8

Summary
The newly excavated site of Östra Odarslöv, 
northeast of Lund in Sweden, provides a rare 
opportunity to deepen our knowledge of 
 early farming in the region and to reconstruct 
how agricultural practices changed between 
the Neolithic and the Iron Age. In this study 
we complement archaeobotanical analysis of 
crop and weed seed assemblages with among 
others the size, stable nitrogen isotope con-
tent and inner structure of the cereal grains 
themselves. This reveals not only the array of 

Figur 4. Bilderna föreställer sädeskorn av arten naket korn dokumenterade genom a) foto, b) neutron- och (c) rönt-
gentomografi. De två senare visar de inre strukturerna i några av de första odlade sädeskornen som hittats i Sverige. 
c) De förkolnade sädeskornen visar i genomskärning att grodden är välbevarad, trots att kornet utsatts för höga tem-
peraturer.
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crop species that were cultivated, but also 
 allows us to detect differences in manuring 
practice between different crop species and 
between the Neolithic and the Iron Age. 
More manure was given to the crops during 
Iron Age and in both periods barley was 
grown on more nutrient rich soils. Together 
with the archeological and osteological re-
sults it gives the picture of well-established 
agriculture on site already 5800 years ago 
and long continuity during Iron Age. Only a 
minor part of the food was hunted or gath-
ered during early Neolithic and to an even 
lesser extent during Iron Age. It has also been 
possible to reconstruct how the commodities 
have been handled and speculate how a Neo-
lithic meal was composed. Because the exca-
vation was on the site where the research 
 facility European Spallation Source ESS is 
constructed it was extra interesting to test the 
future technology on the actual on site exca-
vated material. Neutron-xray microtomogra-
phies of cereal grains revealed their inner 
structure and thereby provide a non-destruc-
tive method to select grains that have the best 
potential to contain DNA.

Noter
1 Carlie & Lagergren 2012
2 Andersson, Brink & Söderström 2015; Brink & Lars-
son i tryck; http://europeanspallationsource.se/
3 Sörensson och Karg 2012; Sørensen 2014; Grabowski 
2011&2014
4 Broström i tryck
5 Andersson, Brink & Söderström 2015
6 Andersson & Artursson i tryck
7 Brink & Larsson i tryck
8 Broström mfl manuskript
9 Magnell 2015
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