
 

 

3 Forntidslandskapet 
 

Under en resa genom backlandskapet är forntiden kanske inte det första man tänker på 
efter senare tiders stora landskapsomvandlingar. Enstaka bronsåldershögar och resta 
stenar står som utropstecken efter en svunnen tid. Men om man börjar titta noggrannare 
på landskapet upptäcker man att forntiden har lämnat många spår, både synliga och 
osynliga under mark, men också som namn på platser och landskap.  

Det mest uppenbara är kanske de stenar i olika 

storlek som människan använt till redskap, bostäder, 

rituella  och religiösa platser,  statussymboler och 

mycket  mera.  Trä,  växtfibrer,  skinn  och  andra 

textiler från djur har för längs sedan nästan helt 

brutits  ner  medan stenarna lämnats kvar  för  att 

berätta om livet i forntiden. Stenarna har många 

gånger flyttats och återvunnits under senare epoker 

och man kan påträffa forntida skålgropar och run-

stenar i kyrkor, slott och ladugårdar. Det är också 

väldigt spännande att leta efter äldre spår på stenar i 

stenmurar och block i de mer stenrika delarna av 

backlandskapet. I fornminnesregistret finns det en-

dast en uppteckning av skålgropar i en markfast sten 

och den ligger i Fjällfotaskogen. Här var det under 

historisk tid skogsrik utmark med enstaka torp men 

bl a fynd av järnåldersgravar visar på bosättningar 

under forntiden. Men det kanske mest spännande är 

att det med stor sannolikhet finns massor av andra 

stenar som också har spår av forntida riter och 

symboler. Liksom att det finns mängder av andra 

okända fornlämningar som ligger och väntar på att 

bli upptäkta. Forntidslandskapet är till stor del en 

outforskad värld i backlandskapet och få lämningar 

har undersökts av professionella arkeologer.  

 

Forntiden är något som gärna förknippas med en 

mörk, dyster och avlägsen tid när människor levde 

på ett ”primitivt” sätt utan dagens bekvämligheter. 

Men forntiden är i högsta grad levande än i dag 

genom de spår som lämnats kvar i landskapet och 

hur ”primitivt” samhället verkligen var är öppet för 

diskussion. De människor som levde i backland-

skapet under forntiden var i stort lika de människor 

som  lever  här  idag,  med  samma  mentala  och 

kreativa förmåga, om än med en annan kultur och 

livsmiljö. 

Hägnaden i Hyby hage ger ett ålderdomligt intryck och det var troligen så stora delar av beteslanskapet såg ut på 

bondestenåldern. 
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Vad menas med forntiden? 
Med  forntid  avses  tiden  fram till  ca  1050  då 

kristendomen införs, bybildningen genomförs och 

andra  stora  förändringar  sker  i  samhället.  Det 

motsvarar också tiden fram till att vi får skriftliga 

källor. Traditionellt har forntiden delats in i olika 

perioder efter de föremål som påträffats vid utgräv-

ningar. Detta är inte en helt problemfri indelning då 

olika kulturförändringar har kommit till olika delar 

av landet vid olika tidpunkter och vad som hittas är 

bara en liten del av de kulturyttringar som förekom. 

Det mesta vi vet om forntiden i Skåne kommer från 

arkeologiska  utgrävningar,  pollendiagram  och 

skriftliga källor från kontinenten.  

Tiden fram till  ca  1800 f Kr brukar kallas för 

stenålder eftersom detta är de dominerande läm-

ningarna som påträffas. Fram till jordbrukets in-

förande ca 4000 f Kr benämns perioden äldre sten-

ålder och därefter yngre stenålder. 

 

Bronsåldern har fått sitt namn av förekomsten av 

bronsföremål i främst gravanläggningar. Perioden 

varade ungefär fram till 500 f Kr men brons var ett 

exklusivt material och för flertalet människor som 

levde på denna tid var sten, produkter från djur och 

trä fortfarande de dominerande materialen. 

Kring år 500 börjar järn dyka upp i lämningar och 

har gett namn av perioden fram till 1050. Periodens 

början sammanfaller också med en klimatförsäm-

ring som gjorde det problematiskt för människor i 

norden. Husdjuren hade svårt att klara vintern och 

var tvungna att hållas inomhus. Detta medförde att 

foder måste samlas för djurens vistelse inomhus 

under vintern. Ängsbruk och lövtäkt blev därmed 

betydelsefulla. Järnåldern delas i sin tur in i olika 

perioder, förromersk järnålder (till år 0), romersk 

järnålder (0-300 e Kr), keltisk järnålder (300-800 e 

Kr) och Vikingatid ca 800-1050. 
 

Arkeologiska undersökningar 
Utgrävningar  har  varit  den  viktigaste  källan  till 

kunskap om forntiden. Under 1800-talet och början 

av  1900-talet  var  metoderna  enkla  och  många 

lämningar har blivit förstörda för dagens arkeologer. 

Sedan fornminneslagen infördes i sin strikta form 

där exploatörer tvingas bekosta utgrävningar innan 

anläggningar  kan  göras  har  större  delen  av 

kunskapsuppbyggnaden kommit från dessa utgräv-

ningar.  Utöver  detta  görs  vetenskapliga  utgräv-

ningar  bekostade  av  universitetet  men  dessa  är 

begränsade till  de vetenskapligt  mest  intressanta 

objekten. I backlandskapet har exploateringarna i 

senare tid varit begränsade och främst varit knutna 

till  vägsträckningar,  gasledningen  och  Sturups 

flygplats. De arkeologiska utgrävningarna har gjorts 

under mycket pressat tidschema och det har varit 

omöjligt  att  göra en fullödig analys.  Väster om 

backlandskapet  i  Malmös  ytterområden  och  i 

anslutning till yttre ringvägen har mycket omfat-

tande  utgrävningarna  gjorts  under  de  senaste 

decennierna. Dessa utgrävningar ger viktig kunskap 

om  det  historiska  landskapet  som  delvis  kan 

relateras till backlandskapet. 

 

Karta 6. Fosfathalten i Skytts härad på Söderslätt enligt Olof Arrhenius fosfatkarta från 1934. 1 är bytomter och 

följande markeringar fallande fosfathalt. Efter Sten Skansjö, Söderslätt genom 600 år. 
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Pollenanalyser 
En annan viktig källa till  kunskap om forntids-

landskapet  är  pollenanalyser.  Genom att  studera 

lagrade pollenkorn från träd och örter i torv kan 

sammansättning i vegetationen uppskattas för olika 

tidsperioder. Svårigheten med metoden är att olika 

arter har olika stora och lättspridda pollen samt att 

en del arter är insektspollinerade och därför inte 

ingår i analyserna. Halterna av olika pollen kan 

berätta  om  vegetationens  utseende  och  genom 

datering  av  de  olika  torvlagren  kan  landskapet 

delvis beskrivas under olika tidsperioder. 

 

Skriftliga källor 
En tredje källa är skriftliga noteringar från kon-

tinenten under forntid och tidig medeltid som kan 

ge kunskap om särskilt senare delen av järnåldern. 

Romariket hade både militära och handelsmässiga 

förbindelser med norden och det finns beskrivningar 

av de nordliga befolkningarna bevarade. Många av 

uppteckningarna är dock ganska fantasifulla och det 

kräver stor källkritik när texterna skall studeras. I 

runstenarna finns de första skrifliga noteringarna i 

Skåne  även  om  det  är  korta  texter  och  ofta 

svårtydda meddelanden. 

 

Fosforkartan 
En  fjärde  källa  till  kunskap  om  forntiden  är 

fosforkartan från 1910-1915. Kartan togs fram för 

att  underlätta  sockerbetsodlingen.  Jordprov  togs 

med 100 m mellanrum och resulterade i en karta 

som publicerades 1934. På kartan framträder en 

massa  fläckar  i  olika  intensitet  som visar  fos-

forhalten. Det intressanta är att de högsta halterna 

ofta sammanfaller med de längst utnyttjade boplat-

serna. Odling och husdjur samlar näring på boplat-

sen och åkrarna som vid lång accumulering kan bli 

mäktiga kulturlager. Kring Uppåkra finns det mest 

omfattande kulturlagret  med många hektar  täckt 

med flera meter tjockt lager. Kartan visar bara åker-

mark och har därför vita fläckar för skogsmarker 

men är endå ett intressant underlag för att hitta för-

historiska boplatser. Det finns dock kritiker som är 

tveksamma  till  fosforkartans  tillförlitlighet.  Vid 

arkeologiska studier brukar fosforkarteringar göras 

mer noggrant för att bättre hitta de optimala utgräv-

ningsplatserna. Om man då studerar fosforkartan 

över backlandskapet vad visar den? 

 

 

Forntida boplatser 
Det är uppenbart att de medeltida byplatserna har de 

högsta värdena. 1000 års aktiviteter har givit höga 

fosforhalter. Men även andra platser har mycket 

höga eller ganska höga värden och visar på troliga 

äldre boplatser från bondestenålder, bronsålder och 

kanske främst järnålder. Under denna tid flyttade 

gårdarna  runt  i  landskapet  men  troligen  aldrig 

särslilt långt och det var samma produktiva cen-

tralbygder som i första hand användes. De gamla 

gårdsplatserna var särskilt viktiga för odling då de 

Höjdsträckningen söder om Skabersjö by har höga fosforvärden och har troligen utnyttjats som boplats under bl a 

järnåldern. På kullen kan skönjas flera mindre kullar som kan ha forntida ursprung. 
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hade höga fosfor- och kvävehalter och en anledning 

till att gårdarna flyttade någon eller några hundra 

meter. Generellt har slätten norr om backlandskapet 

och Söderslätt i söder mycket tätare markeringar 

med  höga  värden  medan  stora  delar  av  back-

landskapet  har  låga värden vilket  visar  på lång 

kontimuitet som marginalbygd.  

 

Fosfatkartan i backlandskapet 
Om vi börjar i väster med Oxie socken framträder 

ett område kring Oxie med höga värden. Själva 

kyrkbyn och Toarp har de högst värdena men på 

backarna  väster  och  norr  om Oxie  kyrka  finns 

områden med höga värden som troligen speglar de 

äldre  bosättningarna.  Även  söder  om järnvägen 

finns ett litet område med höga värden som inte har 

någon förklaring i historisk tid.  

I Södra Sallerups socken finns höga värden i byn 

men även i ett stort område söderut ner till Östra 

Kattarp. Söder om byn har under modern tid ingen 

bebyggelse funnits som förklarar de höga värdena 

där. Vid Sege å i söder finns höga värden kring 

Fårabäck liksom ett område i nordvästra delen av 

socknen där den medeltida byn Tullstorp låg.  

Skabersjö socken har ett stråk från Ryd i öster till 

Västerby i väster med förhöjda värden. Intressant att 

notera är ett område sydost om kyrkbyn med höga 

värden.  Här  finns  en  höjdsträckning  med  väl-

dränerad morän som var  attraktiv för forntidens 

jordbrukare. Tjustorps gamla bytomt framgår tydligt 

men det finns höga värden även lägre västerut längs 

Spångholmsbäcken mot Sege å till. Från Tjustorp 

fortsätter sedan ett större område med höga värden 

inne i Bara socken bort till Värby och vidare till 

Bara kyrkby. Likaså finns ett stråk från Värby till 

Bjärshög. Kring Spångsholmsbäcken är det gamla 

slåtterängar som har givit höga värden medan det i 

norra delen främst är moränkullar med medeltida 

åkerbruk som har skapat höga värden. Bjärshögs 

socken är liten men har höga värden på ett område 

kring byn med högsta värden sydväst bytomten. 

Mölleberga socken har stora delar markerade med 

höga värden i de centrala torra partierna. 

Hyby socken har stora ytor markerade med höga 

halter  och  området  binds  ihop  mellan  Hyby-

Vissmarlöv-Tejarp-Vinninge.  Norrut  har  området 

kontakt  med  de  stora  sammanhängande  kultur-

bygderna på Lundaslätten. Intressant är att notera de 

mycket höga halterna kring Vinninge som ju inte 

var  en  speciellt  stor  by  under  medeltiden  men 

troligen har varit  en betydande boplats tidigare. 

Även kring Tejarp finns stora områden med höga 

värden och särskilt intressan är området nordnord-

väst om Klågerups slott som har höga värden trots 

att ingen bebyggelse funnits här i historisk tid. Även 

ett område mellan Klågerup och Vinninge har höga 

värden  utan  historisk  bebyggelse.  De  bevarade 

fornminnena i området bekräftar också att detta var 

en betydande bygd under forntiden. Även kring 

Holmeja och Yddinge by finns höga halter med 

I den vildvuxna och täta kantskogen till den unga mossen Fjällfotaljung kan man få en känsla hur landskapet tedde sig 

innan människan började den stora omvandlingen. 
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flera  fläckar  med högre  värden  såsom norr  om 

Bökebergsslätts gård, sydost Yddinge bytomt, söder 

om Holmeja bytomt samt väster om Hamelen. 

Svedala socken har ett stråk från N Lindholmens 

gård via Aggarps by och Nygård till Svedala kyrkby 

och vidare till Hyltarp med höga värden. Intressant 

är att se de höga värdena vid den försvunna byn 

Sandberga  samt  ett  område  kring  Brännemölla. 

Även i socknens nordöstra hörn som var utmark 

under medeltiden finns höga värden som kan vara 

forntida boplatser. 

Västra  Kärrstorps  socken  har  ett  ganska  stort 

område kring byn med förhöjda värden och det 

verkar som flera partier i nordöst, sydväst och söder 

har hyst forntida boplatser. Även Lilla Svedala har 

höga fosfatvärden. 

Börringe socken har väldigt få ytor markerade med 

höga värden och stora delar är inte heller karterade 

på  grund  av  skog  eller  betesmark.  Tydligt 

framträder dock Södra Börringe bytomt samt norra 

Börringe och Lemmeströtorp. Den styva leran kring 

Södra Börringe  har  troligen  inte  varit  uppodlad 

innan me-deltiden medan de lättare moränkullarna 

kring Norra Börringe och Lemmeströ visar på höga 

värden i ett större område. De gamla gårdstomterna 

Laholm, Slätteröd och Skanör framträder tydligt på 

kartan. Det är nog så att forntida bebyggelse var 

koncentrerad till moränkullarna vid Börringekloster 

och Lemmeströ. 

Lyngby socken har tre områden med högsta värdet, 

dels bytomterna Lyngby och Hässleberga dels också 

ett ganska stort område sydöst om Lyngby. Här bör 

det  röra  sig om forntida boplatser.  Även kring 

Assartorp och Bökesåkra finns förhöjda värden. 

Genarps socken var  under  medeltiden till  större 

delen skog eller betesmark och det är mycket få 

områden som har förhöjda värden. Dock framgår 

Gränninge  gamla  bytomt,  Degeberga  samt  ett 

område sydöst om Häckebergasjön där man kan 

misstänka forntida bebyggelse. 

För Gärdslövs socken finns höga värden främst i 

mindre ytor  kring Gärdslöv,  Näsby och Allarps 

bytomter men även i ett område norr om Gärdslöv 

och ett sydväst finns höga värden som kan indikera 

forntida bosättningar. 

Skurups  socken  har  ett  stråk  från  den  gamla 

bytomten och norrut till Svaneholm och vidare åt 

nordost med höga värden. Under tidigare delen av 

medeltiden var den norra delen av detta område till 

stora  delar  utmark  och  troligen  visar  de  höga 

värdena forntida bosättningsområden i denna del. 

I de norra söderslättssocknarnas norra kant finns ett 

bälte med låga värden som vittnar om detta områdes 

utmarkskaraktär under hela historien.Områden med 

höga fosfatvärdena utanför medeltida bytomter vore 

intressanta att få studera noggrannare. 
 

 

Ryggestenen söder om Yddingesjön är ett stort flyttblock som troligen haft stor betydelse under förhistorien och som 

även är upphov till flera folksägner in i sen tid. Strax intill ligger en stenåldersboplats och i stenen finns spår som kan 

vara älvkarlar. 
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Jägarstenålder 
Efter årtusenden av mänsklig påverkan finns det få 

platser där man kan känna en genuint orörd miljö. I 

det öppna landskapet är påverkan påtaglig men även 

skogsmarken  är  nästant  helt  omvandlad  till 

rationellt skogsbruk med likåldriga bestånd och ofta 

raka planterade rader med träd. Många av våtmar-

kerna  ger  dock  fortfarande  en  ganska  ”vild” 

karaktär speciellt i sumpskogar och vid sjöstränder. 

Om man söker sig till Yddingesjöns södra strand i 

övergången mellan frodig blandlövskog, alsump-

skog och de öppnare vassbältena och sjön är det lätt 

att få en känsla av kunna vara förflyttad flera tusen 

år  tillbaka i  tiden. En tidig försommardag fylls 

luften av olika fågelläten, änder och svanar simmar i 

vikarna  mellan  vassruggarna,  en  häger  står  i 

strandkanten och spanar efter fisk, ett svagt rassel i 

vassen avslöjar ett rådjur som kommer ner för att 

dricka och om man sitter still kan man få se fiskar 

skymta i det näringsrika vattnet. 

 

Fuktiga betesmarker vid Bökeberg med Grevens 

mosse  till  höger.  På de svagt  förhöjda  morän-

ryggarna i  bildens mitt  finns några av de bäst 

undersökta  boplatserna  från  jägarstenåldern. 

Yddingesjön sträckte sig då in över de låglänta 

delarna i bildens främre och vänstra del. 
 

Spår av boplatser 
För de första invånarna i backlandskapet var detta 

ypperliga  jaktmarker  med  en  stor  variation  på 

bytesdjur och ätliga växter. Studerar man stenarna i 

strandkanten kan man snart hitta flintflisor med spår 

av mänsklig bearbetning. Om man som arkeolog 

börjar gräva i de flacka moränkullar som utgjorde 

uddar och öar i den forntida Yddingesjön finns det 

stor chans att hitta fler spår av jägarstenålderns 

invånare. Redan i början av 1900-talet gjordes flera 

fynd  av  boplatser  söder  om  Yddingesjön  vid 

Bökeberg och Sjödiken. Under 1980- och 1990-

talen gjordes en hel del seminariegrävningar med 

elever  under  ledning  av  Per  Karsten  och  Bo 

Knarrström som kastade nytt ljus över boplatserna 

och  människorna  som bodde  här.  Resultaten  är 

presenterade i den mycket spännande och välgjorda 

”Dansarna  vid  Bökeberg”  som  verkligen  kan 

rekommenderas för fördjupad inblick i jägarsten-

åldern. 
 

10 000 år i landskapet 
Jägarstenålderna  är  en  mycket  lång  period  i 

landskapets  historia.  För  ca  17-15000  år  sedan 

började landskapet bli fritt från is och människor 

följde isens bortdragande för att jaga de stora bytes-

djuren. Fram till år 3000 f Kr, d v s mer än 10000 

år, har många spår lämnats i landskapet även om 

befolkningen inte var särskilt talrik. Främst är det 
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bearbetade stenar där flinta dominerar fynden från 

perioden. Det finns även benrester i avfallshögar 

och kolrester från eldar som vittnar om aktiviteter. I 

övrigt använde människorna material som trä, hud 

och olika växtmaterial vilka snabbt bryts ner och 

inte lämnar några spår idag. De spår som påträffats 

är nästan helt koncentrerade till sjöarna och vatten-

dragen. Här fanns bra fiskevatten och från boplatsen 

kunde man göra jaktturer ut i skogarna runt sjöarna. 

Det är inte helt klart om boplatserna vid sjöarna 

utnyttjades  hela  året  eller  bara  säsongsvis  med 

vinterboplatser vid kusten. Det finns spår som visar 

på att alla årstiderna tillbringats vid sjöarna men det 

är svårt att säga i vilken omfattning. 
 

Hur såg då landskapet ut? 
Tack  vare  pollendiagram  från  kärrmarker  och 

sjöbottnar kan vi  få  en någorlunda bild av hur 

landskapet såg ut under jägarstenåldern. Efter isens 

bortdragande  skedde  en  succesiv  förändring  av 

vegetationen allt eftersom det blev varmare. Under 

några perioder skedde även återgångar till kallare 

klimat och skogsbältet pressades då åter söderut. 

Först  kom lågväxande  busk-  och  trädarter  som 

dvärgbjörk, fjällbjörk och viden. För ca 11 000 år 

sedan  vandrade  tall  och  hassel  in  och  blev 

dominerande på torrare marker. Hasseln har troligen 

spelat mycket stor roll under jägarstenåldern (och 

senare) och det är inte omöjligt att den har gynnats 

på olika sätt av människan. För ca 10 000 år sedan 

hade  klimatet  blivit  avsevärt  varmare,  med  en 

medeltemperatur motsvarande den i dagens södra 

Frankrike. Många växter och djur vandrade in som 

idag inte kan leva kvar på grund av kallare vintrar t 

ex  kärrsköldpadda,  sjönöt  m  fl.  Frodiga  ädel-

lövskogar täckte de torrare markerna medan om-

fattande våtmarker och sumpskogar fanns i svackor 

och längs vattendragen. Det var ett betydligt mer 

fuktigt landskap än idag och i många områden låg 

moränbackarna som öar i en våtmarksskärgård. Hur 

skogen såg ut är orsak till en hel del diskussion 

bland  forskare  idag.  Hur  sluten  var  den?  Hur 

mycket påverkade de stora gräsätarna skogen och 

hur mycket medverkade människan till att öppna 

upp gläntor? Tidigare under 1900-talet trodde man 

att det var helt slutna urskogar över nästan all mark 

men senare forskning visar på att det troligen fanns 

en hel del öppna partier och glesare skogar där 

hjortar, visent, vildhäst m fl höll tillbaka föryng-

ringen och där människan kanske bidrog med viss 

röjning och brand för att gynna jaktmöjligheterna. I 

Nordamerika finns bevis för att ursprungsbefolk-

ningen  påverkade  landskapet  en  hel  del  innan 

europeerna anlände. Viltet gynnades främst genom 

brand och dämning av vattendrag. 

Tidig morgon i landskapet mellan Hyby och Klågerup. 
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Spår av jägarstenåldern 
Från en tid som ligger så avlägset och har lämnat 

mycket få synliga spår är det inte lätt att idag hitta 

lämningar.  Störst  chans  har  man att  hitta  flint-

verktyg och rester från tillverkning men det är inte 

lätt att avgöra om det är från jägarstenåldern eller 

senare epoker. Med lite erfarenhet går det att lära 

sig var chansen är störst att hitta boplatser och sedan 

ge sig ut i landskapet längs vattendrag och sjöar för 

att  leta.  Vågerosionen i  strandkanten  blottlägger 

hela tiden nya spår liksom mullvads- och sorkhögar. 
 

1 Bökeberg och Yddingesjön 
Bökeberg  är  det  bäst  undersökta  området  med 

åtminstonde 7 påträffade boplatser. För den som vill 

fördjupa  sig  i  områdets  äldsta  historia  kan  jag 

rekommendera att läsa den utmärkta boken ”Dan-

sarna vid Bökeberg” av Per Karsten m fl. 

 

Karta över backlandskapet under jägarstenålder. 

Bosättningsmönstret  följer  främsts  vattendragen 

Sege å och Höje å och ligger kring sjöarna. Antalet 

undersökta boplatser är ganska få och finns främst 

vid  Bökeberg  och  Sturupsområdet.  Påträffade 

flintflisor är dock ganska vanligt men kan vara 

svårt  att  datera  om  inga  färdiga  produkter 

påträffas. Den som är intresserad ka ndock hitta 

många fler boplatser i backlandskapet. 

 

 

2 Öbacken-Torrebergabäcken 
Här finns en boplats som utgrävdes 1962 och 1964 

av  B  Salomonsson.  Han  fann  kulturlager  och 

föremål från jägarstenålder. Resultatet presenterades 

i Ale 1964:3. I samband med fornminnesinventering 

1985 påträffades spridda flitavslag över hela backen 

och det är mycket troliget att fler boplatser kan 

påträffas på Öbacken.  
 

3 Sturup, Björkesåkrasjön och Höje å 
Vid anläggandet av flygplatsen i början av 1970-

talet påträffades en del boplatser längs övre delen av 

Höje å intill Björkesåkrasjön.Flera av dessa under-

söktes och finns dokumenterade. 

 

4 Börringesjön 
På flera platser kring Börringesjön finns spår av 

flintavslag och boplatser från jägarstenåldern. Även 

längs Sege å västerut finns spår efter bosättningar. 

Vid Ugglarp strax sydväst om Börringesjön påträf-

fades ett helt björnskellet som bedöms vara ca 11 

000 år gammalt. 

 

5 Svenstorp-Sege å 
I området mellan Törringe - Västra Kärrstorp och 

Svenstorp  fanns  förr  ett  större  våtmarksområde 

kring Sege å och på kanterna av moränkullarna 

kring våtmarken har påträffats en hel del flintavslag. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Bondestenålder 
På gränsen mellan Bara och Hyby socken vid vägen 

mellan Bara och Klågerup finns flera spännande och 

imponerande fornlämningar. Under årtusenden har 

detta varit centralbygder vilket manifesterats i de 

stora anläggningarna.  Intill  vägkorset  mot  Hyby 

ligger en stenring på en svag kulle ute i åkermarken 

och på höjden norr om vägen avtecknar sig en 

mäktig bronsåldershög mot horisonten. Mitt mål är 

dock  en  annan  märklig  anläggning som är  lite 

svårare att hitta fram till. Jag ställer cykeln i väg-

kanten mitt för markvägen upp mot Rövarebacken 

och följer den smala kanten mellan åkrarna söderut. 

Ca  50  meter  längre  fram går  en  smal  trädridå 

vinkelrätt österut upp mot en höjdsträckning. Jag 

följer åkerkanten upp mot kullen och ser snart ett 

stort stenblock liggande på gränslänten. Uppe på 

kullen kommer jag fram till en fördjupning i marken 

som kantas av väldiga stenblock. I gropen ligger ett 

enormt stenblock delat i två delar. I sydost öppnar 

sig gropen i en stenkantad smal korridor mot kanten 

av kullen.  Utsikten  från kullen  över  det  kring-

liggande landskapet är vid mot Hyby kyrka i sydöst 

och Klågerup i öster.  

 

Jättegraven söder om Vinninge är en av de tre 

bevarade storstensanläggningarna från Bondesten-

åldern. Tyvärr har den stora takstenen sprängts 

under  1800-talet  och  ligger  delad  i  botten  på 

stenkammaren. 
 

Detta är en av de äldsta av människan skapade 

byggnadsverken som finns bevarade i  backland-

skapet och har fått  namnet jättegraven. Anlägg-

ningen är vad man brukar kalla för en stenkam-

margrav och byggdes troligen under senare delen av 

bondestenåldern  för  ca  4000  år  sedan.  Det  är 

fortfarande idag en väldig prestation att flytta de 

enorma  stenblocken  som väger  många  ton,  det 

största upp mot 10-talet ton. Blocken har dessutom 

troligen transporterats ganska långa sträckor då det 

är glest mellan lämpliga stenar av dessa storlekar i 

landskapet.  Det  har  alltså  krävts  omfattande 

mänskliga  resurser  för  att  lokalisera  byggnads-

material, organisera och motivera transporten, bear-

beta  stenarna  och  sedan  konstruera  denna 

anläggning  efter  mycket  genomtänkta  principer. 

Vilka var människorna som genomförde detta och 

varför? Det finns liknande anläggningar över större 

delen av västra Europa som visar på omfattande 

kontakter  mellan  folkgrupperna.  Anläggningarna 

har ofta mycket noggrannt placerade stenar med 

anknytning  till  viktiga  astronomiska  händelser 

under året. Men vad användes de egentligen till? 

Eftersom man oftast hittat gravar i anläggningarna 

har  man  antagit  att  de  huvudsakligen  är  grav-

monument. Kanske var de religiösa och politiska 

monument där några betydelsefulla personer fått 

sina  begravningar  precis  som  i  de  medeltida 

kyrkorna? Vi kan bara spekulera om deras verkliga 

funktion och det är stimulerande att sitta vid dessa 

urgamla  byggnadsverk  och  fundera.  Jättegraven 

grävdes ut i början av 1900-talet och vad man då 
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fann beskrivs mer längre fram. Men sedan dess är 

det få studier som ägnats monumentet och det finns 

med stor sannolikhet mycket mer att upptäcka. 
 

Jordbrukets införande 
Det kan vara svårt idag att föreställa sig vilken 

enorm förändring jordbruket verkligen innebar för 

människorna. Med införandet av boskap och odling 

gavs möjlighet att spara överflöd, samla tillgångar 

och utveckla klasskillnader  och arbetsfördelning. 

Från  att  ha  levat  i  små  grupper  som ständigt 

vandrade runt mellan olika jaktmarker blev män-

niskor allt  mer permanent boende i  ett  område. 

Detta  skedde  inte  med en  gång utan  succesivt. 

Införandet  av boskapshushållning verkar  ha gått 

ganska fort och det finns därför anledning att anta 

invandring  av  boskapshållande  grupper  från 

kontinenten. Kunskapen om odling kan inte ha varit 

ny för befolkningen i Skåne eftersom den före-

kommit i många århundraden på kontinenten och 

kontakter  måste  ha  förekommit  ganska  ofta. 

Införandet  var  därför  inte  självklart  och  de 

människor som levde här på jakt och fiske klarade 

sig troligen ganska bra på det. Odling och boskaps-

skötsel medförde troligen mer arbete för mindre 

mat! Dessutom ger en odlingsbaserad ekonomi mer 

ensidig kost, skapar sociala orättvisor och är känslig 

för  variationer  i  klimat  etc.  Varför  skedde  då 

införandet kan man fråga sig? Kanske var det den 

större tryggheten att alltid ha tillgång till slaktsom 

var  orsaken.  Men  samtidigt  måste  husdjuren 

skyddas  mot  rovdjur  och  rivaliserande  grupper 

människor.  Makt,  inflytande  och  lyxartiklar  var 

förmodligen viktiga drivkrafter  för  en del  män-

niskor. De många praktfulla stenyxor som påträffats 

är  troligen  tillverkade  på  ett  fåtal  platser  av 

skickliga hantverkare och har sedan varit handels-

vara och statusobjekt. Det är en svår konst att göra 

en riktigt fin stenyxa. Även för en erfaren hantver-

kare kan det ta två timmar för framknackning och 

ytterligare två  timmar för slipning (enligt sentida 

experiment). Odlingarna under bondestenåldern var 

troligen  dock  mycket  små  och  hade  marginell 

betydelse för försörjningen. Det finns forskare som 

hävdar att säd främst odlades för tillverkning av 

primitiva former av öl för cermoniell användning. 

 

Skogen börjar röjas 
För boskapsdjuren krävdes betesmarker och skogen 

måste röjas. Detta medförde dock inte tvunget att 

befolkningen skulle vara bofast  utan den kunde 

fortfarande röra sig mellan olika säsongsboplatser. 

Åkerodling  däremot  krävde  omfattande  skötsel, 

hägnad från betes- och vilda djur,  förvaring av 

skörd och utsäde för vinterhalvåret. Byggnaderna 

blev betydligt större än tidigare och behovet att 

förvara löstes främst med förvaringskärl i keramik. 

Genom keramikens utveckling och stilideal finns 

det idag möjlighet att datera ganska många fynd. I 

början av yngre stenåldern ca 4200-2800 f Kr inföll 

en  period  som  arkeologerna  kallar  Trattbägar-

kulturen efter de lerkärl med trattformad hals som 

påträffas från denna tid. Även sten och flintverktyg 

förändras och kan användas för datering. 

Odlingen  kräver  samarbete  av  en  större  grupp 

människor och resulterar i kontroll av resurser vilket 

i sin tur ofta leder till förändringar i maktstrukturer. 

Det växer fram en hierarkisk samhällsstruktur med 

vissa mäktiga personer som kontrollera mer resurser 

än andra. 
 

Storstensanläggningar 
Med  utvecklingen  av  jordbruket  och  en  makt-

fördelning följde uppförandet av de mäktiga sten-

anläggningar som än idag är imponerande. Männis-

kor har ett behov av att ta farväl av avlidna personer 

och har haft  så i  årtusenden. De tidiga anlägg-

ningarna kallas dösar och har troligen haft flera 

funktioner.  Dels  kan  de  ha  varit  territoriemar-

keringar,  dels  religiösa  och  cermoniella  anlägg-

ningar och begravningsplatser för en elit. Släktskap-

srelationer  utvecklas  förmodligen  till  politiska 

relationer mellan olika grupper och främst deras 

överhuvuden. Depotfynd (nergrävda samlingar) av 

tunnackiga  yxor  har  anknytning  till  storstens-

anläggningarna. Det rör sig troligen om offerfynd 

och de påträffas nästan alltid inom 500-1500 meter 

från storstensanläggningarna. Flera av dessa långa 

yxor har troligen importerats från Mön i Danmark 

vilket visar på omfattande handelskontakter. Det-

samma gäller de kopparfynd som finns från grav-

anläggningar och som troligen härör från koppar-

förekomster i centraleuropa. 
 

Få storstensanläggningar kvar 
De gamla storstensanläggningarna från stenåldern 

har i de allra flesta fall förstörts under årtusendena. 

En  omfattande  förstörelse  skedde  troligen  vid 

byggandet av stenkyrkorna då behovet av sten i de 

stenfattigare  delarna  gjorde  att  hela  landskapet 

finkammades. Även uppförandet av borgar under 

medeltiden har gått hårt fram på anläggningarna. 

Den tredje stora exploateringen skedde vid skiftena 

då vi har vittnesbörd om flera förstörelser. Trots 

detta  kan  tre  anläggningar  fortfarande  ses  i 

backlandskapet även om två av dessa är åverkade i 

slutet av 1700-talet och under 1800-talet. De tre 

anläggningarna  är  från  olika  tidsepoker  under 

bondestenåldern vilket är intressant för att belysa 

utvecklingen av anläggningarna. Jag undviker att 

kalla storstensanläggningarna för gravar eftersom 

det är ett så begränsat uttryck och för min egen del 

vill jag mer se dem som religiösa och cermoniella 

anläggningar i jämförbara med senare tiders kyrkor. 

36 



 

 

Det  är  många  som funderat  på  dessa  mäktiga 

byggnadsverk och deras tillkomst. En av dessa är 

Lars Bägerfeldt som skrivit boken Megalitgravarnas 

mysterium - skuggor från Götalands forna historia 

(Megalit kommer från Mega-lithos=stor sten). Han 

tar upp en hel del intressanta frågeställningar och, 

även  om alla  synpunkter  inte  delas  av forskar-

kollegor, är det intressant läsning. Framsteg inom 

forskningen kommer ju ofta genom att ställa nya 

frågor och vända på invanda begrepp. En sak som 

Bägerfeldt tar upp är varför storstensanläggningarna 

bara förekommer i vissa områden och inte i alla 

centralbygder.  Eventuellt  har  olika  politiska 

situationer varit avgörande där stabila samhällen 

inte haft samma behov att manifestera sig. 

 

Olika typer av storstensanläggningar 
Långhögar kallas de äldsta typerna av storstens-

anläggningar. Dessa tillkom ca 3900-3600 f Kr och 

det  finns fortfarande  ett  30-tal  i  Danmark men 

endast enstaka i Skåne. Anläggningen är rektangulär 

med  dold  grav  under  mark  i  stenkammare.  I 

utgrävningar har man för det mesta antagit att grav-

kammaren varit det viktigaste men vi vet lite kring 

hur  dåtidens  människor  såg  på  anläggningen. 

Kanske  var  högen  viktigare  än  själva  stenkam-

maren? Vi vet dessutom inget om eventuella träk-

onstruktioner som kan ha funnits på platsen. 

Dösar kallas nästa typ som uppfördes 3600-3350 f 

Kr. Dessa består vanligtvis av en ring av stenar med 

en enorm taksten över. I Danmark finns det  så 

många som 6600 bevarade och i Skåne kan vi idag 

se 45. Man brukar dela in dösarna i tre typer varav 

Örnekulladösen vid Skabersjö tillhör de tidigaste 

och  Kyllingahönan  vid  Mölleberga  de  senare. 

Örnekulladösen kallas för långdös och består av en 

avlång anläggning 56 meter lång, 5 meter bred i 

öster och smalare i väster. Intressant är att anlägg-

ningen ligger i rakt öst - västlig riktning. (I Dan-

mark finns en 150 meter lång långdös). Kyllinga-

hönan bestod av en rund anläggning med ett 10-tal 

stenar i ring och en stor taksten. Under takstenen 

bildades ett rum som hade sitthöjd. Dessa anlägg-

ningar var troligen inte synliga utan överjordade 

med ingången öppen. 

Gånggrift kallas den yngsta typen som uppfördes ca 

3350-2950 f Kr. Anläggningarna har föregångare i 

västra Europa som troligen inspirerat skånska bygg-

herrar. Det verkar ha skett en stor omvälvning i 

samhället  vid  denna  tid  vilket  visar  sig  i  de 

arkeologiska fynden. Storstensanläggningarna blir 

mer rektangulära där öppningsgången flyttas från 

kortsida till långsida och förlängs. Av denna typ är 

52 stycken kända i Skåne. Den äldsta typen har en 

kantig 5-sidig form och liknar dösen. En yngre typ 

är mer rektangulär men ej fullt utvecklade rätvink-

liga hörn. Den yngsta fasen är helt rektangulär men 

förekommer bara i Falbygden. Dessa anläggningar 

saknar kantkedja vilket är vanligt på alla tidigare 

anläggningar.  Efter  ca  3000  f  Kr  är  storstens-

Jättegraven i Hyby socken med ett utkastat takblock på sluttningen intill. 
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anläggningar sällsynta och gravarna består vanligvis 

av stenkistor under mark. Vid flera anläggningar har 

dock yngre gravar placerats i kanten av de äldre 

vilket visar på fortsatt användning för gravlägg-

ningarna. 

 

Närmare studier 
Det  är  intressant  att  studera  de  detaljer  på 

anläggningarna som fortfarande finns kvar. Runt 

äldre anläggningen finns ofta kantstenar i  cirkel 

eller raktangel bevarade. Det finns även möjlighet 

att hitta skålgropar i takstenen vilket kan ha till-

kommit senare under bronsåldern. I vissa anlägg-

ningar finns det spår av kallmur mellan väggstenar, 

krage mellan tak och väggsten etc. Riktningen på 

stenarna är ofta förvånande noggrann med kunskap 

om geometri och astronomi. Placeringen är troligen 

mer knuten till viktiga betesmarker och boplatser än 

åkermark. Kanske har de samband med dåtidens 

vägar och mötesplatser.  Fynd av flintyxor följer 

åkerbruket medan praktyxor har andra spridnings-

mönster som troligen speglar maktstrukturen. 

 

Att bygga 
Byggande av storstensanläggningar kräver råvaror, 

organisation  och  motivation  för  ett  stort  antal 

människor. Finansieringen kräver makt, kunstruk-

tionen ett vitt kontaktnät och byggandet hantverks-

skicklighet.  Det  gäller  att  inventera  råvaru-

tillgången,  bearbeta stenarna och sedan transportera 

dessa  långa  sträckor.  Block på  upp till  26  ton 

behöver antagligen 200 personer eller 12 oxar för 

att flyttas. Materialvalet verkar genomtänkt då olika 

stensorter används för olika positioner. En månad 

kan vara en rimlig tid för att bygga en anläggning 

(vi vet dock inte vilka träkonstruktioner som fanns, 

målning inredning etc.) enligt sentida experiment. 

Det  finns  också  intressanta  iakttagelser  om 

proportioner i anläggningarna. Ofta påträffas 4 som 

bas  och  gyllenesnittet  verkar  användas  ibland. 

Månens och solens lägen vid olika tidpunkter har 

spelat  roll  i  vissa  fall.  Många  förslag  har 

presenterats  på  dessa  anläggningars  och  senare 

epokers  samband,  astronomiska  relationer  m.m. 

Som-liga  mer  fantasifulla  än  andra.  Ett  känt 

exempel  är  stridigheterna  kring  järnålders-

anläggningen vid Kåseberga, Ale stenar. 
 

Hur såg bondestenålderns landskap ut? 
Enligt de pollendiagram som gjorts för södra Skåne 

dominerades landskapet av ekblandskogar med alm, 

ask, lind, lönn och björk på torrare marker och al 

samt sälg på fuktigare. En tydlig tillbakagång kan 

ses för speciellt alm men även lind i början av 

bondestenåldern  samtidigt  som sädeskorn,  svart-

kämpar och groblad börjar uppträda. Denna tillbaka

-gång har främst satts i samband med röjningar för 

odling och boskapsdrift men för almen kan det även 

röra sig om almsjuka i någon form. Det så kallade 

almfallet verkar ha inträffat ganska samtidigt över 

ett stort område i nord- och nordvästeuropa ca 3200

-3000 f Kr. Men även före det mer omfattande 

almfallet finns spår av röjningar i pollenanalyserna 

men det är möjligt att dessa främst varit för att 

gynna  hassel  och  viltbiotoper.  Även  efter  att 

jordbruket infördes var jakten och fisket mycket 

betydelsefullt  och det  finns många tveksamheter 

kring hur omfattande åkerodlingarna verkligen var. 

Basen för försörjningen under hela bondestenåldern 

var boskapsdriften och odling och jakt får ses som 

komplement. 

 

Örnekulladösen nordväst Skabersjö kyrka. 
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Backlandskapet 
En intressant redovisning av bondestenåldern har 

gjorts av Mats Larsson 1972 i ”Tidigneolitikum i 

sydvästskåne – kronologi och bosättningsmönster”. 

Denna  avhandling  behandlar  bland  annat  land-

skapets utseende och möjligheten att se kulturella 

skillnader mellan de olika undersökta boplatserna.  

Det som verkar dominera i backlandskapet i början 

av bondestenåldern är en extensiv odling med röj-

bränning vilken i Malmötrakten väster om backland

-skapet utvecklades till en mer intensiv odling några 

århundraden senare. Ur denna mer intensiva odling 

växte det fram nya kulturella mönster, lyxprodukter 

och  offerfynd  som  visar  på  religiös  betydelse. 

Denna  kulturförändring  som resulterade  i  bland 

annat  storstensanläggningar  spred  sig  och  etab-

lerades bland annat i norra och västra delarna av 

backlandskapet men har inte lämnat några spår i de 

centrala, södra och östra delarna som var glesare 

befolkade. Larsson antar att ringbarkning av lövträd 

var den mest arbetsbesparande metoden att anlägga 

svedjebränder. Vid neolitikums inledning fanns ett 

3000  år  upplagrat  mullager  som  utnyttjades. 

Bränningen höjer Ph-värdet och kan ha varit en 

viktig  åtgärd  för  att  etablera  goda  odlings-

betingelser. 

 

Frö och pollenfynd 
De förvaringskärl som påträffats lämnar ibland spår 

av växtavtryck och fröer som kan vara en hjälp till 

att förstå landskapets vegetation. I Sturupsområdet 

påträffas skallöst korn (Hordeum vulgare) och vete 

(Triticum compactum)  samt  hasselnötter,  våtarv, 

törel, hundkex och äpple. Om alla dessa användes 

som föda eller i något fall var att betraktade som 

ogräs vet vi inte. I övriga undersökta boplatser i 

Oxiegruppen  dominerar  vetesorten  enkorn 

(Triticum  monococcum)  och  emmer  (Triticum 

diococcum).  I  Svenstorpsgruppen  (sydväst) 

dominerar korn med mindre inslag av vete och 

emmer  medan  Västra   Kärrstorpsboplatsen  har 

enkorn som dominerande med mycket emmer och 

lite korn. Valet av sädesslag kan bero på växtplats 

men även tröskmetoder,  användningsområde och 

kulturspridningar. 

 

Boskap och boplats 
Fördelningen av olika husdjur har troligen varierat 

mellan olika miljöer, täthet av skog, fuktighet etc. 

Troligen har svinskötsel varit betydande under tidig 

neolitisk tid för att ge rum för mer nötboskap efter-

hand som skogen öppnades.  

På väldränerade höjdryggar, gärna i anslutning till 

sjöar  och  vattendrag,  fanns  bosättningarna  som 

bestod av en gård där en storfamilj hade sin verk-

samhet. Närmast gården fanns ett varierat landskap 

med odlingsytor som hela tiden förflyttades mellan 

olika delar samt uppväxande busk- och trädvege-

tation emellan. Troligen har lövfoder redan nu varit 

betydelsefullt även om flertalet djur inte stallades. 

Därför kan man anta att någon form av skottskogs-

bruk eller lövängsbruk hade utvecklats. Utanför det 

närmaste odlingsområdet fanns troligen ett  halv-

öppet landskap med gräsytor, dungar omgivna av 

mer slutna skogar. På grund av backlandskapets 

varierande topografi och stora arealer våtmarker har 

bosättningarna inte legat särskilt nära varandra och 

stora arealer skog har funnits på de sämre betes-

markerna och svårodlade delarna. 

 

Varieration i försörjningen 
Larsson (1972) visar på att antalet sädeskornspollen 

går ner under mellanneolitikum och det är möjligt 

att boskapsdriften fick större betydelse samtigt som 

en nergång skedde i odlingarna. Kanske var det 

fråga om en omstrukturering av stallade djur med 

stor  arbetsintensitet  till  fritt  strövande djur  med 

lägre arbetsintensitet. Det verkar också som om de 

tidigare  bosättningarna  främst  lokaliserades  till 

backlandskapet för att senare expandera i området 

sydöst Malmö. Det kan också antas att odlingen av 

de  lättdränerade  sandigare  backarna  i  backland-

skapet ledde till erosion och urlakning av näring 

vilket gjorde dessa mindre produktiva med tiden. 

 

Bostaden 
Några långhus finns det inte belägg för under tidiga 

bondestenåldern (trattbägarkultur) utan det rör sig 

främst om mindre byggnader. Troligen har de hyst 

en, högst två familjer, med ca 10 personer (enligt 

Larsson 1972).  Det  kan  antas  att  i  de  centrala 

bygderna i norra och västra delen av backlandskapet 

fanns större gårdar och fler gårdar i samma odlings-

område som underlag för byggandet av storstens-

anläggningarna. 

Det är intressant att läsa Larssons (1972) fördjupade 

analys av Sturupsområdet under neolitikum. När 

Sturupsområdet exploaterades hittades ett stort antal 

stenåldersboplatser  från  främst  neolitikum  men 

mycket få spår av senare bosättningar.  Troligen 

beror detta på en utarmning av jordarna till följd av 

svedjejordbruk.  Igenväxningen av våtmarker  och 

sjöar  kan  också  ha  påverkat  möjligheten  till 

bosättning och försörjning. Antalet fynd i de olika 

boplatserna är få och kan visa på kortare perioder av 

nyttjande och mindre intensivt utnyttjande. Troligen 

var odlingsytan som användes vid ett tillfälle litet, 

kanske bara några få hektar, kanske upp mot 5 

hektar. För att livnära sig på åkermarken kräver 10 

personer någonstans mellan 5-10 hektar och det 

medför att åkerodlingen måste ha varit kompletterad 

med  betydande  jakt  och  annat  energitillskott. 
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Larsson visar också på en trolig modell med två 

basboplatser och ett antal mer tillfälliga boplatser i 

Sturupsområdet. 

 

Almfallet 
En  möjlig  förklaring  till  almfallet  (förutom 

almsjuka) kan vara den andra expansionsfasen av 

odlingsbygder ca 2600-2500 f Kr i området direkt 

väster  om  Backlandskapet.  De  mest  attraktiva 

odlingsmarkerna var troligen just almskogarna med 

djupa brunjordslager och högt pH-värde. Det var 

troligen inte bara för åkerbruk som almskogarna 

utnyttjades utan kanske i än större utsträckning för 

skottskogsbruk och bete. Även boplatsen vid Värby 

bör  ses  som  en  almskogsetablering  med  god 

förutsättning till längre uthålligt åkerbruk. 

De tidiga odlingsmarkerna har troligen utnyttjats 

med hackor medan senare delen av neolitikum kom 

att involvera åder som brukningsverktyg. Det skall 

dock inte ses som självklart att en ny teknik alltid 

medför högre avkastning. Ofta är omständigheterna 

viktiga och det kan till exempel medföra mer arbete 

eller att den högre avkastning bara sker under vissa 

förutsättningar  som  inte  alltid  kan  uppfyllas. 

Befolkningstätheten får också ses som en viktig 

faktor för att ny teknik skall vara framgångsrik. 

 
Örnekulladösen ligger som en ö ute i åkerlandskapet och 

det är egentligen märkligt att anläggningen har kunnat 

bevaras in i våra dagar. 

Vad styrde valet av boplats? 
En av de viktigaste faktorerna vid bosättning är 

förekomsten  av  dricksvatten.  Idag  är  vi  så 

bortskämda med brunnar och kranvatten att vi inte 

tänker  på  hur  det  var  innan  dessa  tekniska 

landvinningar  kom.  Vatten  fanns  rikligt  i  det 

forntida landskapet men var troligen av varierande 

kvalitet. Mindre vattensamlingar med stillastående 

vatten kunde många gånger vara av dålig kvalitet 

och det bästa var att hitta källor som erbjöd rent 

grundvatten.  I  övrigt  var  odlingsmöjligheterna 

betydelsefulla och nästan alla neolitiska boplatser 

ligger  på  höjdryggar  med  lättdränerade  jordar. 

Förekomsten av virke var troligen ganska riklig 

fortfarande. För boskapsdriften söktes områden med 

god gräsproduktion. 

En viktig faktor vid utnyttjandet av landskapet kring 

boplatsen är förhållandet mellan arbetesinsats och 

utfall. Om man tvingas gå och transportera redskap 

och skörd för långt blir arbetsinsatsen större än 

utfallet av odlingen. Under forntid och långt fram i 

historisk tid har en radie på ca 1 kilometer varit en 

gräns för ett mer intensivt odlingsområde kring en 

gård eller by med upp till 5 kilometer mer extensivt 

för  betesdrift  och  mindre  odlingar.  I  det  inre 

området bedrevs röjningsodlingar som kontinuerligt 

flyttades runt i landskapet allt eftersom näringen 

togs ut i skörden. Efter några decennier hade ett nytt 

näringslager byggts upp i växtligheten som sedan 

åter kunde uppodlas och tas tillvara. 
 

Industriverksamhet 
Vid Södra Sallerup finns stora förekomster av flinta 

i  och  kring  de  kalkstensblock  som  ligger  i 

moränlagret.  Denna  rika  förekomst  var  mycket 

åtråvärd under stenåldern och långt fram i forntiden 

genom flintans unika egenskaper vid bearbetning 

och som skärverktyg. Kalken i området har brutits 

långt in i  modern tid och under 1800-talet  mer 

industriellt. Man noterade då att det från markytan 

fanns djupa schakt ner  till  kalkstenen vilka var 

fyllda  med  jord  och  slaggmaterial  från 

flintbearbetning.  Många  arkeologiska 

undersökningar gjordes men det var svårt att datera 

anläggningarna. 1904 kunde dock Holst konstatera 

att en kragflaska från tidigneolitikum förekom i ett 

av  schakten.  Fynden  från  denna  tid  är  dock 

sparsamma och  det  är  troligen  senare som den 

omfattande utvinningen kom igång i större skala. 
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Spår av bondestenåldern i 

dagens landskap 
 

1 Örnekulladösen – trattbägarkultur? 
Landets  förnämsta  långdös  finns  vid  gården 

Örnekulla nordväst om Skabersjö by. Anläggningen 

ligger  ute  i  åkermarken  och  kan  inte  nås  utan 

tillstånd  från  markägaren.  Denna  typ  av  tidig 

storstensanläggning är sällsynt i Sverige men mer 

vanlig  i  Danmark.  Redan  1926  grävdes 

anläggningen ut av Bengt Engström som beskriver 

den som en 60 meter lång och 6-12 meter bred kulle 

med en fotkedja med stenar som blir större mot 

ändarna.  Själva  graven  ligger  i  ena  ändan  av 

anläggningen och består av en gravkammare med 6 

flata stenar, 2 i varje långsida och 1 i varje gavel. 

Sprickorna mellan stenarna är fyllda med småsten. 

Överliggaren är i gnejs 1,2 x 2,7 x 1,8 meter. Botten 

av gravkammaren består av flata stenar på packad 

lera.  I kammaren hittades flintföremål,  bärnsten, 

träkol och människoben. Vid södra väggens utsida 

påträffades 350 krukskärvor från troligen 8-10 kärl 

av trattbägarkaraktär där vissa var ornerade. Man 

hittade även 25 bitar av tänder och ben, troligen från 

hjortdjur.  Öster om gravkammaren påträffades 1 

skivskrapa  och  13  flintskärvor.  I  anslutning  till 

anläggningar  har även trådar av brons och koppar 

samt  glaspärlor  påträffats.  1994-96  undersöktes 

graven åter, denna gång av Lars Larsson. Troligen 

har långdösen föregåtts av en långhög med två 

gravanläggningar och en östfasad. Som så många 

andra forntida storstensanläggningar är även denna 

förknippad  med  sägner,  bl  a  sägs  att  en  gång 

förbinder dösen med Skabersjö kyrka.  

 

 

 

Den rektangulära  Örnekulladösen med stenkam-

maren placerad i mitten förskjuten åt öster. En del 

av  kantstenarna  är  bevarade  och  syns  under 

hagtornsbuskarna. 

1 
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2 Kyllingahönan 
På höjden öster om Mölleberga by ligger resterna av 

en stendös från bondestenåldern. Detta är en av de 

tre  delvis  bevarade  storstensanläggningarna  i 

backlandskapet. Swanander skriver 1796 ”ända till 

1793 ett minnesmärke, vilket var ryktbart i hela 

häradet. I äldre tider kallades det Trippelstenen, i 

våra dagar Mölleberga Kycklingehöna. En väldig 

sten, som har en längd av nästan sex alnar, till 

formen nästan fyrkantig, vilar på 12 mindre stenar. 

Kyrkoherde  Christen  Olufsen  säger  i  Danske 

handlinger 1624: ligger ”saa höit fra jorden, att man 

kan sidde derunder”. För 20 år sedan (1770-talet) 

var  det  några som grävde efter  penningar  intill 

stenarna. Bonden Lars Lenerson i Mölleberga by 

sprängde minnesmärket med krut 1792 och blev för 

den skull mycket illa sedd av de andra bönderna, 

som  beundrade  och  vördat  minnesmär-

ket” (Översättninga av Helge Andersson  1958). 

Bruzelius  beskriver  anläggningen  1878  som 13 

stenar i ring utan överliggare. På högsta stenen har 

en  ägare  huggit  namn  och  årtal.  Anläggningen 

kallades  fortfarande  ”Kylling-hönan”  och  var 

omgiven av gamla höga träd. Än idag är anlägg-

ningen omgiven av träd även om några almar har 

dött i almsjukan. Graven ligger vackert på kanten av 

höjden men är svår att besöka då den omges av 

åkermark. 

Kyllingahönan ligger på en höjd östsydöst Mölleberga 

by. 

 

3 Jättegraven – stridsyxekultur? 
På gränsen mellan Bara och Hyby socken på Hyby-

sidan  ligger  en  bevarad  gånggrift  på  en  kulle. 

Området var utmark fram till skiftet i början av 

1800-talet vilket delvis kan ha bidragit till att den 

bevarats. Första noteringen om fornminnet är från 

1624 i prästarelationerna. Swanander skriver 1797 

”Jättegraven kallar bönderna ett ställe i ängarna vid 

Hyby där mycket stora, breda och höga stenar, till 

formen liknande bautastenar, stodo uppställda. Vid 

åsynen av dessa stenar uppfylldes sinnet av beun-

dran och vördnad, ty det  har varit  ett  jättestort 

arbete att samla ihop dem och uppställa dem. År 

1793 sprängdes de sönder med krut”(!) Bruzelius 

skriver 1878 ”å samma hemman, men på andra 

sidan vägen, ligger på en aflång kulle en stendyss 

med gång, ”Jättegrafven” kallad. Kammaren som 

består af 10 stora stenar, är 20 fot lång och 9 fot 

bred (ca 6 x 2,7 meter). I mitten ligger den ene 

öfverliggaren  nedfallen.  Gången  består  av  9 

basstenar och en öfverliggare, samt är omkring 36 

fot lång, men af olika bredd, 2-3 fot. Ett stycke från 

gången ligger en stor flat sten, som troligen utgjort 

täcksten i kammaren”. Anläggningen undersöktes 

1879  av  riksantikvarie  Hans  Hildebrand  som 

konstaterade att den trots dåligt skick innehöll en 

hel  del  fynd.  Bland  annat  hittades  flintredskap, 

flintknivar,  spån,  skifferhänge,  obrända  ben  och 

kolrester, fragment av pärlor samt ett 10-tal hela 

dubbeleggade  skafthålsyxor  och  småskäror.  Det 

kanske mest intressanta var annars keramikkärvor 

med rik ornamentik. 

Flera stenar saknas idag och har troligen forslats 

bort för byggnadsändamål under 1800-talet. Kvar 

finns gravkammaren som består av 10 kantställda 

stenar runt kistan i oval form. En av de ursprungliga 

takstenarna ligger nerfallen i gravkammaren. Gån-

gen mynnar i öster och består av 9 stenar och en 

överliggare som även den fallit ner i gången. En stor 

sten  ligger  på  gravkullens  västra  sida  och  har 

troligen utgjort taksten. Graven är lite svår att nå då 

den ligger ute i åkermark men det är möjligt att följa 

ägogränsen  från  landsvägen  mellan  Bara  och 

Klågerup ca 150 meter. 

Jättegraven i Hyby socken nära gränsen till Bara 

socken i väster, strax söder om landsvägen mellan 

Malmö och Klågerup. 

 

4 V Roslätt 
Anläggningen  några  hundra  meter  väster  om 

Roslätts gård kan vara en stensättningsliknande hög 

från  stenåldern  men  även  senare  konstruktion. 

Anläggningen är ca 13 meter i diameter och ca 1 

meter hög. Idag kläs kullen med träd vilka riskerar 
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att skada anläggningen. Ytan är ojämn med ett fåtal 

synliga stenar, samt delar av en kantkedja. 

Den forntida anläggningen väster om Roslätt. 

 

5 Ryggesten 
Väl synligt ute i åkern ca 50 meter söder om vägen 

mellan Roslätt och Bökeberg ligger ett stort granit-

block. Stenen ligger uppe på en låg moränkulle som 

under stenåldern omgavs av Yddingesjöns stränder 

och kärrmarker. Stenen är ca 5 meter lång, sticker 

upp ca 1,3 meter med en spetsig kam överst och 

kallas för Ryggestenen eller ”Ryasten”. Stenen kan 

möjligen ha använts som en offerplats vilket fyndet 

av tre tjocknackiga yxor från yngre stenåldern i 

åkern intill kan indikera. På stenens sida kan ses 

hålgropar som eventuellt har uppkommit senare, 

kanske under bronsåldern. Som för så många flytt-

block i landskapet finns gamla sägner knutna till 

stenen. Bland annat sägs att en Jätte på Romeleåsen 

stördes  av kyrkklockorna  i  Aggarp  och kastade 

därför en stor sten som inte nådde ända fram. Vid 

fullmåne då stenen känner lukten av nybakat bröd 

lär den vända sig om. 

Ryggastenen söder om Yddingesjön. 

 

 

 

Förstörda anläggningar 
Det finns en del äldre beskrivningar som antyder 

förekomst av storstensanläggningar från stenåldern. 

Bl a i Prästrelationerna från 1600- och 1700-talen 

finns sådana noteringar. 

Strax intill Jättegraven ligger en stenring ute i 

åkermarken. Anläggningen kallas Flängevad  och 

beskrivs under järnålderslandskapet men det finns 

uppgifter som tyder på att det kan vara en äldre 

anläggning, t ex en dös där endast kantstenarna återstår. 

 

6 Rångelen 
300m  NÖ  Ängsgården  finns  uppgifter  om  en 

kämpagrav från 1624 och 1668. Den uppgavs vara 4 

½ alnar x 4 alnar med stenar i bägge sidor. En 

kämpe vid namn Rangel sägs vara begravd här. 

Graven  omnämns  även  av  kyrkoherden  J  A 

Hytropius i Collectio Rönbeckiana. 
 

7  Stendysen (Tejarp) 
Swanander skriver 1797 ”På marken norr om byn 

Tejarp  äro  bautastenar  som  bönderna  benämna 

Stendysen.” Prästrelationerna från 1624 beskriver 

”Norden for denne by findis en hob store stenne 

sette i Rad, sigis kiemper der att vere befraffuen, 

och kaldis steden steendöszed.” Ingers (?) kommen-

terar utgåvan av Swananders beskrivning med att 

det troligen rör sig om en gånggrift eller hällkista. 
 

8  Bjärshög 
Jättegraven vid Bjärshögs kyrka finns noterad i (?) 

Försvann i slutet av 1700-talet och idag finns inga 

spår synliga. 
 

9 Björkesåkra 6:1 (boplats) 
Vid inventeringen 1969 påträffades ett stort antal 

flintor  vid  Björkesåkra  som  resulterade  i  en 

arkeologisk  undersökning  inför  byggandet  av 

Sturups flygplats. En fosforkartering genomfördes 

vars  högsta  värden stämde väl  med de centrala 

delarna av boplatsen. Boplatsen ligger på en åsrygg 

ca 6 meter högre än omgivningen, 900 meter väster 

om  Björkesåkrasjön.  Tidigare  låg  sjönstranden 

betydligt  närmare eftersom sjön sänkts betydligt 

under de senaste seklen. På platsen hittades ett stort 

antal gropar, en flintverkstad och ett stort antal flint-

föremål samt ett stort antal fragment av keramik. 

Framför allt är det trattbägarkeramik som påträffats. 
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Sex skivyxor ingår i fynden och dessa är av typ 

kanthuggna som dominerade under  tidigneolitisk 

tid. 
 

10  Månasten, Västra Kärrstorp 7:2 
Boplatsen undersöktes av Historiska museet i Lund 

1965 med anledning av en grunstäkt. Den låg på 

den sydöstra delen av en 200 m bred och 400 m 

lång kuperad platå. Söder om boplatsen är backen 

mycket brant och området domineras av sand och 

grovmo. 
 

11  Hässleberga 24:1 
I samband med en grustäktsexploatering utfördes 

1971 arkeologisk undersökning av en tidigneolitisk 

boplats vid Hässleberga. Ett stort antal gropar och 

ett  10-tal  härdar  påträffades.  Området  ligger  på 

sluttningen  ner  mot  Torrebergabäcken  i  söder. 

Under  tidigneolitikum  var  de  fuktiga  markerna 

kring ån troligen sjöbotten och boplatsen låg därför 

inte långt från strandkanten. Antalet lösfynd var få 

och bestod av flintredskap, en skivyxa, en kärnyxa 

samt en del keramikdelar. 
 

12 Oxie 18:2, Käglingevägen 
Vid rätning av väg 101 1972 gjordes arkeologiska 

undersökningar  av  en  boplats  med  fyra 

anläggningar främst gropar. Området ligger på en 

höjdrygg  med  både  lera  och  morän.  En  del 

flintföremål  och  keramikdelar  påträffades  vid 

undersökningen.  Tunnackiga  yxor  var  den  enda 

yxtypen  och  enligt  keramikdateringen  är  det 

troligen fråga om en boplats från senare delen av 

tidigneolitikum. 
 

13 Bastanäbben-Börringesjön 
Längst ut på en udde i Börringesjön, strax intill 

Lindholmens borgruin finns rester av en boplats. 

Boplatsen undersöktes delvis av bl a prins Gustav Adolf 

år 1900. Mer utförligt utgrävd blev anläggningen av K 

Kjellmark 1906 då 12544 föremål registrerades, bland 

annat limhamnsyxor, kärnyxor, skivyxor, knivskrapor 

och spånskrapor. Boplatsen är enligt Larsson 1972 

troligen en jakt/fiskeboplats. 

 

Kungshögarna väster om Oxie är områdets största 

och  mest  imponerande  bronsåldersanläggningar. 

Båda  högarna  har  fördjupningar  i  mitten  som 

vittnar om tidigare plundringar. 
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Bronsålder 
Alla som passerat på motorvägen (E65) norr om 

Oxie  har  noterat  de  mäktiga  högarna  uppe  på 

backen väster om samhället. De två gravhögarna 

ligger på höjdsträckningens norra kant och syns som 

siluetter mot horisonten. Uppe från högarna har man 

en  enastående  utsikt  över  landskapet,  in  mot 

Malmö, ut över det öppna backlandskapet i norr och 

ända bort till skogsområdena borta vid sjöarna i 

öster. Tittar man noga i landskapet får man syn på 

fler högar i nordväst strax intill yttre ringvägen. 

Denna den västra delen av backlandskapet utgör 

norra  delen  av  ett  bälte  med  många  högar  i 

slättlandskapet mellan Ystad och Malmö med en 

koncentration mellan Trelleborg och Malmö. Det är 

imponerande anläggningar som är mellan 3000 och 

4000 år gamla. Hur och varför gjordes dessa och 

varför placerades de just där de är? 

 

Äldre bronsålder 1700-1100 f Kr 
I lämningar från cirka 4000 år sedan börjar metallen 

brons dyka upp vid utgrävningar och från 1700 f Kr 

verkar  det  ske  omfattande  förändringar  i  de 

kulturspår som påträffas. Den tid som då påbörjas 

kallas för bronsåldern. Nere på kontinenten hade 

tillverkningen av bronsföremål  varit  känd sedan 

länge och det är dessa föremål som börjar leta sig 

upp till Skåne. Metallen finns inte i våra trakter utan 

alla föremål från bronsåldern har impoterats eller 

tillverkats lokalt av importerad råvara. Det var dock 

väldigt få förunnade att ha tillgång till den nya 

lyxmetallen och flertalet fynd är av statuskaraktär. 

För det vardagliga livet var det fortfarande sten och 

trä som dominerade. 
 

Bronsåldershögar 
De nya statusföremålen och uppförandet av de stora 

högarna  visar  på  en  organisationsförmåga  och 

maktstruktur  liknande  den  som krävdes  för  att 

bygga  bondestenålderns  jättestenanläggningar. 

Varje hög är uppbygd av en mycket stor mängd 

grästorv som staplats till sin form. Genom årtusen-

dena har nedbrytning av torven och tyngden tryckt 

ihop anläggningarna som i sitt ursprung måste ha 

varit betydligt mer imponerande. Kring torvhögen 

lades  ofta  en  stenring  som  kan  påträffas  vid 

arkeologiska utgrävningar och i ett fåtal fall finns 

rester kvar ovan mark. För att bygga en enda hög 

krävdes ofta flera hektar grässvål vilket visar på ett 

öppet betat landskap. Borttagandet av grässvålen 

måste dock ha inneburit omfattande urarmning av 

jordmånen och troligen lokal erosion och jordflykt. 

I  områden  med  stenrik  morän  och  som  var 

tätbefolkade under bronsåldern har högarna främst 

byggts av sten.  
 

Anläggningarna  ligger  ofta  i  höjdlägen  och  har 

säkert  haft  stor  visuell  betydelse  redan  då  de 

byggdes.  Det  finns hypoteser  om att  många av 

högarna  har  placerats  synliga  kring  forntida 

kommunikationsleder speciellt på söderslätt. Idag 

finns ett hundratal högar kvar i södra Skåne varav 

endast 8 är kända från backlandskapet. Dessa är 

dock bara en bråkdel av vad som en gång fanns i 

landskapet och som blivit bortodlade främst under 

1800-talet. Bortodlingen har varit mest omfattande 

på slättbygden och i det arkeologiskt välundersökta 

landskapet kring Malmö har spår av många högar 

påträffats under mark i ett område som idag helt 

saknar bevarade högar. I nuvarande Danmark beräk-

nas att mellan 1500-1000 f Kr uppfördes upp mot 

60 000 gravhögar varav ca 10-15000 är bevarade. 

Eventuellt gäller samma förhållanden i Skåne, det 

vill säga att ca 1/6 till 1/5 av högarna finns kvar. 
 

Den  skånska  rekognoceringskartan  från  (1812-

1820) är intressant genom sin detaljerade topog-

rafiska återgivning och tillkomsten innan den mest 

omfattande  förstörelsen  inleddes  i  kölvattnet  av 

skiftes- och  jordbruksreformerna.  Alla  småkullar 

som framträder på kartan är inte gravhögar men 

troligen en hel del. De utgjorde viktiga landmärken 

för de lantmätare som uppförde kartorna. De två 

kungshögarna syns tydligt liksom sex stycken högar 

söder om Husie varav tre fortfarande finns kvar. 

Nordöst om Fårabäck syns Havshög liksom Rövare-

backen  och  Vinningehögen  väster  om Vininge. 

Dessutom kan man kring dessa se antydningar till 

flera  högar  längs  landsvägen  mellan  Bara  och 

Klågerup. Kring Hyby en bit längre sydöst finns 

antydningar till 8-10 högar och här vet vi från 16- 

och  1700-talsuppteck-ningar  att  det  fanns  flera 

högar. Även söder, öster och norr om Törringe kan 

eventuella högar tydas ur kartan liksom söder om 

Yddingeby, nordöst om Yddingesjön, där det även 

finns historiska notiser om anläggningar. Det kan 

vara rimligt  att  anta att  det  i anslutning till  de 

bevarade högarna har funnits fler och med hjälp av 

rekognoceringskartan och äldre uppgifter kan en 

uppskattning bli att det fanns mellan 30-40 brons-

åldershögar i backlandskapet. 
 

Det är även intressant att söka information i de 

äldsta beskrivningarna av fornlämningar som präs-

terna  fick i  uppdrag på 16- och  1700-talen  att 

rapportera in till den nybildade myndighet som idag 

heter riksantikvarieämbetet.  

I prosten Swananders beskrivning av Bara härad 

1796 finns flera noteringar om ättehögar som nu är 

försvunna. Bl a skriver han ”Vid byn Vinninge är en 

höjd, kallad Båhlhöj, på vars topp fordom funnos 

två ättehögar.” Platsen utgör den högsta punkten i 

landskapet och ättehögarna har varit synliga vida 
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omkring. Vidare skriver han ”1794 sågos på marken 

öster om byn Hyby två ättehögar. För fyrtio år 

sedan uppgrävdes den ena högen en gravurna, fylld 

med aska. Den andra högen hade ända tills i år 

bevarat sin rundhet, höjd och skönhet. I dag äro de 

jämnade  med  marken”.  Från  Bjärshög  finns 

noteringar om att en ättehög låg intill den gamla 

kyrkan  fram  till  rivningen  på  1800-talet. 

Placeringen är intressant i samband med att man 

ofta  byggde  kyrkorna  i  anslutning  till  gamla 

religiösa  platser  för  att  överta  dessas  betydelse. 

Även Bara och Västra Kärrstorps kyrkor ligger på 

mycket högt belägna platser som kan ha utgjort 

lokaliseringar för bronsåldershögar. 
 

Gravar 
När högarna grävs ut påträffas ofta en grav i mitten. 

Det  kan  vara  en  hällkista  täckt  av  ett  mindre 

stenröse eller en träkista som oftast är helt förstörd 

av tidens tand.  I graven ligger  ofta föremål  av 

personlig  karaktär  t  ex  rakknivar,  dräktnålar, 

knappar, vapen, svärd, dolkar, yxor etc i skickligt 

formad och dekorerad brons. Trä finns bevarat i 

några fall men annars har föremål som inte är av 

metall förstörts. Även guld och bärnsten påtäffas 

där guld är importföremål och bärnsten en lokal 

tillgång från kusttrakterna kring Östersjön. Under 

äldre bronsåldern börjar seden att bränna de döda 

växa fram och rikliga fynd av vapen vittnar om 

oroliga  tider.  Metallföremålen  vittnar  om 

omfattande kontaktnät med kontinenten.  

 
Karta 7 Gravhögar i Skåne. Bilden ger en uppfattaning 

om centralbygder under äldre bronsålder. Från Skansjö, 

Skånes historia. 
 

Utifrån  dessa  spår  av  befintliga  och  försvunna 

bronsåldershögar kan man se att det fanns några 

centralbygder  inom  backlandskapet.  Men  detta 

betyder inte att övriga delar varit obebodda, bara att 

desssa bosättningar inte varit av sådan karaktär och 

storlek att de lämnade stora anläggningar efter sig. 

Hyby verkar ha varit en centralbygd och namnet 

skrevs förr Höjby vilket både har tolkats som byn 

med högarna och byn på höjden. Själv tror jag mer 

på högteorin och paralleller finns i bl a Vemmenhög 

och andra namn på söderslätt med anknytning till 

högar.  Idag  återstår  inga  högar  men  det  finns 

indikatorer  på  åtminstonde  8  högar  kring  byn. 

Höjdryggen mellan Tejarp och Bjärgshög är  en 

annan centralbygd med flera spår av högar och två 

finns fortfarande kvar. Det tredje området är västra 

kanten av backlandskapet från Södra Sallerup ner 

till  Arrie,  vilket  övergår  i  den  högrika  slätten 

söderut. De övriga kvarvarande högarna ligger i 

kanten mot slätten vid Månstorp och Skurup och får 

ses  som  periferin  av  centrumbygder  utanför 

backlandskapet. 

Yngre bronsålder 1100-500 f Kr 
Under  slutet  av bronsåldern  sker  förändringar  i 

gravskick och odlingsformer. De döda bränns och 

läggs i lerkärl som ofta finns nedgrävda i anslutning 

till  gravhögar.  Nya  gravhögar  verkar  dock inte 

uppföras  längre.  Antalet  brons  och 

ädelmetallföremål minskar.  

Man  börjar  gödsla  åkrarna  vilket  medför  att 

odlingen kunde fortgå längre tid på samma plats. 

Tidigare var man tvungen att söka ny mark när 

odlingen hade utarmat näringen i marken.  

 

Hur  såg  då  backlandskapet  ut  under 

bronsåldern? 

De många torvhögarna vittnar  om ett  öppet till 

halvöppet beteslandskap och åkermarkerna har varit 

små och spridda till lättarbetade och näringsrika 

marker. Byar börjar växa fram men oftast ligger ett 

eller ett par långhus samlade i fördelaktiva lägen på 

höjdryggar.  Husdjuren  var  den  dominerande 

hushållningen och man hade nötboskap, får, getter, 

svin och häst förutom hund. Storleken på djuren var 

något  mindre  än  dagens  men  större  än  under 

järnåldern. Stora delar av landskapet var skogklätt 

och våtmarker täckte mycket stora ytor i svackor 

och kring vattendrag. Topografin medförde alltså ett 

mosaikartat  landskap  där  boplatsområdena  var 

begränsade till  vissa gynnsamma lägen. Troligen 

var Söderslätt redan öppet i slutet av bronsåldern 

medan backlandskapet fortfarande till stor del var 

skogklätt  med  betes-  och  odlingsmarker  som 
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öppningar i skogslandskapet. Precis som idag var 

troligen landskapet  mer  öppet  i  väster  med allt 

skogsrikare  landskap  österut.  De  bevarade 

bronsåldershögarna  i  norra  och  västra 

backlandskapet vittnar om detta. 

På kontinenten och de platser som har hällristningar 

bevarade, t ex Österlen, kan man se att vagnar av 

cermoniell  karaktär  varit  betydelsefulla  liksom 

skepp i olika former. Kanske har processionsvägar 

funnits  i  landskapet  och  kanske  hade  dessa  ett 

förhållande till bronsåldershögarna. I vilket fall som 

helst så ligger väldigt många högar längs det stråk 

som går mellan Husie och Trelleborg. Man kan 

också notera att högarna vid Vinninge och Hyby 

varit väl synliga längs den landsväg som växte fram 

under  medeltiden  och  som troligen  har  mycket 

gamla anor som kommunikationsled i öst-västlig 

riktning i backlandskapets norra del. 
 

Spår efter Bronsåldern 
Idag är det främst de stora bronsåldershögarna som 

finns kvar från bronsåldern. Flertalet av dessa ligger 

svåråtkomligt  ute  i  åkermarken  och  det  är 

egentligen bara Stöttehög och Lusthög som är lätta 

att besöka. Antalet utgrävda boplatser är ganska få 

och eftersom de nästan alla är  exploaterade för 

grustälter och vägar är de inte möjliga att se i fält. 

 

1 Kungshögarna 
Kungshögarna ligger mäktig på höjden väster om 

Oxie kyrkby och syns vida i landskapet. Den större 

högen är ca 30 meter i diameter och ca 6 meter hög. 

Två stenar ligger i högens kant och tyder på att den 

kan ha haft en kantkedja av stenar. Strax intill med 

endast 7 meter emellan ligger en mindre hög som 

mäter 21 meter i diameter och 3,5 meter hög. Båda 

högarna har ansenliga gropar i toppen som visar på 

tidigare  plundringar.  Från  högarna  har  man  en 

fantastisk  utsikt  över  västra  delen  av 

backlandskapet.  Cykelvägen  mellan  Oxie  och 

Malmö går nedanför högarna i norr. Sommartid är 

marken kring högarna odlad och man kommer inte 

upp utan att skada grödan. Höst och vinter är därför 

bästa tid för besök. Det vore bra om en permanent 

stig kunde ordnas upp till Kungshögarna. 

1 

2 

3 
5 

4? 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16? 
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2 Hanehög (öster om Månstorp) 
På en höjdrygg i det böljande jordbrukslandskapet 

öster om Månstorp ligger två gravhögar. Högarna 

utgör  den  östra  flanken  av  ett  större  samman-

hängande område med gravhögar på slätten mellan 

Malmö och Trelleborg. Området är odlat och det går 

inte att nå högarna under odlingssäsongen. 
 

3 Saxhög (Sydost  Södra Sallerup) 
På  den  nya  ekonomiska  kartan  och  i 

fornminnesarkivet finns uppgifter om saxhög som 

ligger svårtillgängligt ute i åkerlandskapet sydost 

om Södra Sallerup. Uppgifter saknas om högen i 

äldre  beskrivningar  av  trakten  t  ex  Etnologiska 

institutionens  rapport  1976  samt  på  gamla 

ekonomiska kartan. 
 

5 Rövarebacken 
Engström beskriver högen 1927 som 4,5m hög på 

norra sidan och 7 meter hög på södra sidan samt 

100 meter i omkrets. Östra och norra sidorna är 

brantare. I toppen finns en fördjupning ca 1m djup. 

Han refererar uppteckningar från början av 1600-

talet ”paa Vindinge liung findis en höy backe som 

offuerst  offuenn  i  siunis  som det  haffde  werid 

Vundergraffuit, och thoppen igienn nedsuncken och 

igien  faldenn,  fast  inden.  Runden om som end 

Skandtze,  med  end  ingang  den  kaldis  Röffver-

stuffuen, aff Röffuere, som der sigis at haffue haff 

dieris bolig, den thid der haffrstaaed en stor thyck 

schoev. Hvilcken der for dieris schyld schall were 

affhugen och er nu slett ned och ödelagt”. Idag 

ligger högen väl synligt ovanför vägen mellan Bara 

och Klågerup och omges av åkermark. Detta gör att 

det är svårt att besöka högen annat än vintertid och 

efter skörd för att inte skada grödan. 

 

6 Havshög (Segeå V) 
Norr om Almåsa fritidsby ligger en bronsåldershög 

på en hög kulle strax väster om Sege å. Från högen 

kan man se bort till Kungshögen vid Oxie i sydväst 

och till Frillinge hög i nordväst mot Södra Sallerup 

till. Högen är relativt lätt att nå via Almåsa och 

erbjuder fin utsikt över landskapet kring Sege å 

7 Genahög (Näsbyholm V) 
På nya ekonomiska kartan finns det markerat en hög 

ca 800 meter väster om Gärdslövs kyrka. Jag har 

inte lyckats hitta några uppgifter om högen som inte 

heller finns nämnd på storskifteskartan 1767. 
 

8 Stöttehög 
Högen ligger på sydvästra kanten av en höjd och 

blickar idag ut över yttre ringvägen. Stöttehög är ca 

20 meter i diameter och ca 5,5 meter hög (varierar 

mellan 3 meter i nordöst och 6-7 meter i sydväst). I 

nordvästra kanten ligger tre stora stenar, vilket tyder 

på att graven varit kantad med stenar. Graven är inte 

utgrävd men i samband med byggandet av ring-

vägen grävdes en bronsåldersboplats ut 1998 inte 

långt från högen och det är troligt att det är männis-

kor  från  boplatsen  som  ligger  begravda  i  och 

kringhögen. 

Stöttehög intill yttre ringvägen. 
 

9 Lusthög 
Strax norr om Stöttehög ligger ytterligare en hög på 

öster sida om den gamla landsvägen som nu är 

bruten av yttre ringvägen. Lusthög liknar Stöttehög 

i storlek och är också från äldre bronsåldern. 
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10 Ljusbjer 
Högen ligger på västra kanten på en höjdsträckning 

nordväst om Vinninge i gränsen mot Bara socken. 

Högen är 3,5 meter hög och 16 x 13 meter stor. I 

toppen finns en grop på 3x1,75 meter som vittnar 

om  tidigare  plundring.  En  triangelpunkt  har 

placerats  på  högen.  Kanterna  är  branta  efter 

plöjningsskador och här finns även hål efter djur-

grävning. En hel del buskar fanns på högen 1985. 
 

11 Holmeja 
Norr om byn finns tre rösade högar som eventuellt 

har  ursprung från  bronsåldern.  Högarna  är  inte 

undersökta och är odaterade i fornminnesarkivet. 

Storleken föranleder dock misstänkar om att det kan 

röra sig om bronsåldern men det kan också röra sig 

om järnåldern eller senare odlingsrösen. Den största 

är nästan 20 meter i omkrets och 2,5 meter högt, de 

andra två ca 1,4 meter höga och 12 meter i omkrets. 

Det finns äldre uppgifter om fler gravanläggningar i 

linje med befintliga västerut. Området håller idag på 

att växa igen med busk- och lövsly. Stentippning 

har skett i kanterna mot åkermark. 
 

Försvunna/utgrävda lämningar 
Uppgifter  om  försvunna  bronsåldershögar  finns 

bland annat i prästrelationerna från 1700- och 1800-

talen och några få boplatser har grävts ut under 

1900-talet. 
 

12 Högby (Hyby) 
Uppgifter finns om två gravhögar söder om Hyby 

enligt fornminnesarkivet. 1852-58 finns uppgifter 

på skifteskartan om ”Gällehögsåker” och ”Hälle-

högsåkern” men högarna är inte preciserade och 

fornminnesområdena är markerade som stora ytor. 

Dessutom finns uppgifter om 4 högar väster om byn 

(Bruzelius 1878) och 2 öster om byn (Swanander 

1797).  Bruzelius skriver  ”På herregården Hybys 

egor ligga till höger om vägen, som förer från Bara 

till Hyby, fyra små högar, af vilka en är bevuxen 

med två hagtornsbuskar och en kallas ”Risebjers-

backa”.  Söder om vägen från Hyby mot Bara, 50 m 

sydväst infarten till första gården, är en plats för hög 

enligt fornminnesinventeringen 1968. En 10 meter i 

omkrets och 2 meter hög hög bortplöjdes 1923 av 

Otto Jönsson enl uppgift från Nils Nilsson (fornmin-

nesarkivet).  

Backlandskapet  mellan  Hyby  och  Bara  med 

Rövarebacken till vänster i bild. 
 

13 Grudhög 
Denna hög är idag försvunnen men låg förr på 

Skurup nr 1 på gamla sockengränsen mot Saritslövs 

församling. 
 

14 Tejarp 
Strax norr om Klågerups gamla ålderdomshem låg 

för en mindre hög. Bruzelius nämner högen i sin 

”Arkeologisk Beskrifning öfver Bara härad” upprät-

tad  år  1878.  Om det  verkligen  rör  sig  om en 

bronsåldershög är inte säkert. 
 

15 Boplats väster om Tudaremosen 
Inför  grustäkt  i  kulle  väster  om Tudaremossen 

påträffades  en  tidig bronsåldersboplats  (samt  en 

yngre järnåldersboplats) som undersöktes 1975 (B 

39 RAÄ). 7 gropar och 2 härdar, keramik, skivyxor, 

flintavslag,  skörbränd  sten  m.m.  påträffades. 

Plöjning hade dock förstört många spår. Området 

undersöktes  även  i  samband  med  motorvägs-

projekteringen och det finns förmodligen många lik-

nande bokplatser på andra ställen i backlandskapet. 
 

16 Hötofta (Norr om Högalund och vid 

Bostället) 
Detta är en av de få boplatser som undersökts och 

grävningarna visade hur man levde här vid brons-

ålderns slut, för ca 2700 år sedan. Man fann stabila 

bostäder  med  lerklinade  väggar  för  en  bofast 

befolkning samt en del lösa föremål. 
 

Övrigt 
En dolk är funnen i Börringe från äldre bronsålder, 

troligen från en förstörd grav vid t ex plöjning. 
En spjutspets från bronsålderns mitt är funnen vid 

Näsbyholmssjön, möjligen ett mossfynd. En halsring har 

påträffats vid Louisefarm vid Gärdslöv (Rolf Petré 1969). 

Enligt Ernst Frostin (1982) har en del yxor från 

bronsålder påträffats i Svedalatrakten. Bl a så kallad 

holkyxa, kantyxa, avsatsyxa samt en pilspets av brons 

från Aggarp, Lindholmen och två från Svedala (4 st 

fynd). 
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Järnålderslandskapet 
 

En  av  de  märkligaste  forntida  lämningarna  i 

backlandskapet  ligger  vid  Börringesjön  på  en 

naturlig halvö med branta strandsluttningar.  Vid 

Börringe station finns en parkering och härifrån kan 

man följa en markerad stig genom det igenvuxna 

och delvis skogplanterade tegelbruksområdet mot 

sjön. När man kommer ut ur planteringen och följer 

åkerkanten ser man första skymten av den mäktiga 

Borravallen uppe på höjden. Tills för några år sedan 

växte gamla almar på rad längs vallen men på grund 

av almsjukan har nästan alla dött. Nya träd har 

planterats och denna gång har det främst blivit ek 

och lind. När  man kommer upp till  vallen och 

vandrar längs ryggen på vallen ges en storslagen 

utsikt över det öppna åkerlandskapet, Klosterviken i 

norr  och  Börringesjöns  västra  strand  med 

Skyttanäbben i söder. Vallen är ca 10-20 meter bred 

och några meter hög på högsta stället och sträcker 

sig över 500 meter tvärs över halvön. Vem var det 

som gjorde denna imponerande anläggning och när 

skedde det? I fornminnesarkivet står det att Borren 

är en fornborg och dessutom en av landets största. 

Många  fornborgar  har  daterats  till  den  oroliga 

period under järnåldern som kallas folkvandringstid 

och någon har gissat att Borravallen skulle vara 

anlagd på 700 talet. Men egentligen vet ingen för 

det  har  aldrig  gjorts  några  arkeologiska 

undersökningar  på platsen.  Det  finns fornborgar 

som började uppföras redan på bronsåldern och de 

sista i  Sverige var använda in i  medeltid. Men 

varför anlägga en så stor vall just här? De kända 

centralbygderna under järnåldern låg på söderslätt i 

söder och vid Uppåkra på Lundaslätten i nordväst. 

Stora  delar  av  backlandskapet  verkar  ha  varit 

marginalbygder  med  gles  befolkning.  Under 

medeltiden utvecklas dock Börringetrakten till ett 

politiskt  maktcentrum  och  redan  i  början  av 

medeltiden är Börringe kungens mark där kloster 

uppförs  och senare  även en  av Skånes  starkast 

försvarade borgar. Kanske visar Borren på längre 

kontinuitet  bakåt  som  maktcentrum  för  lokal 

hövding eller småkung. Än kan vi bara gissa men 

förhoppningsvis kommer framtida undersökningar 

ge några svar på alla frågor. 
 

Men  vad  vet  vi  annars  om järnålderns  spår  i 

backlandskapet? 

 

Borravallen hade tidigare två rader almar som 

utgjorde  ett  mycket  markant  inslag  i 

landskapsbilden. Idag är nästan alla almar döda 

men nya träd har planterats för att i framtiden åter 

bilda en allé på vallen. 
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Järnåldern 
Järnåldern avser den period då järn börjar bli en 

vanlig företeelse i de arkelogiska lämningarna. I 

Skandinavien avser perioden främst tiden från 500 f 

Kr till medeltidens början ca 1050 e Kr. Inledningen 

av järnåldern sammanfaller med en klimatförsäm-

ring som troligen har medfört stora påfrästningar på 

befolkningen. Antalet spår från äldsta järnåldern är 

få och förmodligen har befolkningen minskat betyd-

ligt. Klimatförsämringen tvingade också fram stall-

ning av djuren vintertid och insamling av vinter-

foder för djuren. Odlingarna flyttades till sandjordar 

som gav bättre avkastning i det svalare och fuk-

tigare klimatet. Stallning möjliggjorde gödsling av 

åkermarken vilket var betydelsefullt för att kunna 

öka avkastningen och odla samma plats en längre 

tid. Efterhand ökade därför befolkningen succesivt 

och mindre bybildningar började bli vanligt några 

århundraden in på vår tideräkning. 
 

Helgesson  beskriver  i  sin  avhandling  2003  om 

järnålderns Skåne fem olika delepoker: 
 

Förromersk järnålder 500 f Kr – 100 f Kr 
Järnet har troligen medfört nya maktstrukturer och 

har tillsammans med klimatförsämringen medfört 

oroliga  tider.  Järnhanteringen  sker  först  genom 

import men sedan utvecklas en inhemsk produktion 

från bland annat myrmalm. Detta var en period då 

människor troligen samlades i stamsamhällen kring 

hävdvunna seder och det finns få spår i arkeologiska 

utgrävningar. Vid fynd är det främst brandgravar 

under mark som påträffas. 
 

Romersk järnålder 100 f Kr – 300 e Kr 
Stamsamhället finns fortfarande kvar men en ny 

maktelit börjar växa fram. Kontakter med Romar-

riket syns genom fynd i utgrävningar. 200 talet 

börjar krigiska stormän och rika kvinnogravar upp-

träda. Uppåkra har redan börjat ta form som central-

bygd i sydvästra Skåne. Klimatet blir bättre under 

romersk järnålder vilket ger bättre förutsättningar 

för odling och boskapsdrift. Boken sprider sig i 

landskapet. Råg börjar odlas och trädesbruket införs 

med 2-säde.  
 

Tidig keltisk järnålder 300 e Kr – 550/600 e 

Kr 
Stamsamhällen går ihop i  stamförbund kring de 

klassiska centralplatserna. Danerna gör entré ca 250

-500 i  sydskandinavien.  Eventuellt  kom danerna 

från Svealand (Bröndsted 1940). På 500-talet delas 

romariket och den västliga delen splittras med stora 

folkförflyttningar i Europa. Denna tidsepok brukar 

kallas för folkvandringstiden. Det finns indikationer 

på att skandinaviska folkslag rörde sig söderut och 

etablerade sig i central och sydeuropa samt att vissa 

senare återvände till  norden.  300-500 var  också 

oroliga tider med maktstrider enligt rikliga fynd av 

vapen i arkeologiska utgrävningar. 400-talet innebär 

en ny klimatförsämring vilket bidrar till de oroliga 

tiderna i Europa. 
 

Sen keltisk järnålder 550/600 e Kr – 700 e 

Kr 
Norden börjar skapa sig en egen identitet. De ger-

manska stammarna samlas i riksbildningar. Folk-

vandringstiden  fortsätter  men  avtar.  500-700  är 

”tysta”  århundraden  i  kontinentens  skriftliga 

dokument (efter  romarikets fall). Efter 500 talet 

verkar  det  finnas  flera  småriken  i  Skåne  vilka 

minskar i antal med tiden. Uppåkra visar på om-

fattande kontakter med världen och har utvecklats 

till Skånes kulturella och politiska centrum. Nya 

redskap införs, bland annat järnåder, skära och lie 

vilka tillsammans med nya odlingformer, som sol-

skifte och tvåsäde, ökade produktionen med upp till 

100%. (Hannerberg 1971:64). Guldfynden i Skåne 

tyder  på  en  stark  toppstyrning.  Oroligheter  på 

kontinenten  påverkar  norden  och  en  krigararis-

tokrati tog makten. 
 

Vikingatid ca 700 e Kr - 1050 e Kr 
793 skedde det första plundringståget mot Irland 

vilket fått inleda vikingatiden. Det är de snabba och 

smidiga båtarna som utvecklats i norden som är en 

förutsättning för expansion och handel. De tidiga 

kungarikena tar form i norden och de danska kun-

garna börjar se skåne som en del av sitt välde.  

Vikingatidens kulturområden enligt ?. 

 

Gravsskick 
De  mer  intressanta  fynden  i  arkeologiska 

utgrävningar  erhålls  i  gravar.  I sydvästra  Skåne 

dominerar skelettgravar under järnåldern men även 

inslag av brandgravar förekommer. På Österlen är 

brandgravar vanliga och i Kristianstadstrakten finns 

andra gravfynd, vilket föranleder att tro att det fanns 
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minst tre olika kulturområden i Skåne vid denna tid. 

Det sydvästskånska kulturområdet verkar ha sträckt 

sig ända från Helsingborg till Ystad under senare 

delen av keltisk järnålder. Backlandskapet ligger 

centralt mellan de viktiga slätterna kring Uppåkra 

och  Söderslätt  och  det  är  möjligt  att  området 

utgjorde gränsbygd under folkvandringstid för att 

under vikingatid vara ganska centralt belägen i det 

större  kulturområdet.  Det  var  vanligt  med resta 

stenar eller skeppsättningar och andra stenanläg-

gningar på gravfälten. I slättbygderna har flertalet 

av  stensättningarna  förstörts  under  århundradena 

och endast ett fåtal finns bevarade i mellan- och 

skogsbygder.  Vid  utgrävningar  påträffas  dock 

gravarna och ibland ses spår efter de stenanlägg-

ningar som tidigare funnits. Backlandskapet har få 

bevarade spår men i uppteckningar från tiden före 

skiftena finns några nu försvunna noterade.  
 

Byggnadsskick 
Fram till 200-300 talet låg bebyggelsen spridd i 

ensamgårdar eller små husklungor främst på slät-

terna. Under 300-400-talen sker större bosättningar 

och färre flyttningar av bebyggelsen. Det är lång-

huset dom dominerar större delen av järnåldern. 

Husen består vanligen av sammanbygd bostadsdel 

och fähus där alla samsas under samma tak. Det 

stora taket bars upp av kraftiga stolpar vars hål i 

marken oftast  är  det  enda som idag vittnar om 

husens existens. Väggar bestod av flätade grenar 

med lerkline och det enda ljusinsläppet förutom 

dörren var rökhålet i taket. Eldstaden låg öppen mitt 

i bostadsdelen och det har säkert varit både rökigt 

och kallt under vintern. 

 

Långhus påträffas fram till mitten av 900-talet då en 

ny typ av bostadsbyggnader  utan stalldel  börjar 

uppträda. Ett större uppvärmt rum finns i mitten 

med  ett  ouppvärmt  rum på  varje  sida.  Antalet 

grophus ökade kring gården. Storlek och placering 

av åkrar blir allt mer reglerade. Troligen är kungen 

och kristnandet drivkrafter genom skatteindrivning 

och kontroll. Vissa storgårdar var avvikande, t ex 

Uppåkra (dock ännu inte utgrävt, mest lösfynd). I 

Danmark har storgårdar grävts ut, t ex Tissö på 

västra Själland, med 7-8 hus där det minsta är ett 

normalt gårdshus och det största 48 meter långt, 

12,5  meter  brett  och  troligen  10  meter  högt. 

Kollektivet var viktigt under denna tid med släkten i 

centrum. Det var viktigt att ständigt knyta band och 

imponera som ”aristokrat” med gåvor etc. Ägande 

av hela byar förekom vilket bland annat verifieras 

på runstenen vid Kulturen som berättar om ägaren 

till Gussnava. Stormännen omgavs av en hird där 

kungens var mäktigast och hade störst hird. (Fredrik 

Svenberg, Vikingatiden i Skåne, Illustrerad historia 

2000) 

Runstenar 
Runstenarna förekommer främst kring 1000-1025 

och  är  kopplade  till  den  danske  kungen  Sven 

Tveskägg och de varsaller som styrde under honom 

samt den hird som var knuten till honom. Run-

stenarna speglar en politisk och social struktur där 

beteckningar som thegn/dreng uppfattas som var-

saller. Drengen hade lägre rang och var knuten till 

hirden under kungen. Kungen uppförde även ett 

antal ringborgar som viktigt försvar och kontroll av 

handel och mötesplatser. 800- och 900 talet var 

dessutom  oroliga  tider.  Uppåkra  har  en  stark 

ställning under mycket lång tid, från år 0- till 1000 e 

Kr. Wolfstan omnämner Skåne som en enhet i sin 

reseskildring från 800-talet. Banden var troligen löst 

knutna under 800- och 900 talen men efter Haralds 

död  985  inlemmas  Skåne  i  danska  riket  mer 

permanent. Eventuellt stödde Skånes maktelit Sven 

Tveskägg och de senare Englandstågen. Skåne var 

då en viktig del i det danska riket vilket grundandet 

av Lund och myntslagningen vittnar om. Backland-

skapets närhet till  Uppåkra och Lund har säkert 

påverkat  maktutövande  och  tillgång  till  nya 

influenser. Idag finns runstenar främst på lunda-

slätten, Söderslätt och norr om Ystad och det verkar 

vara här som maktcentra låg på vikingatiden. Endast 

två runstenar är kända från backlandskapet men det 

kan  mycket  väl  ha  funnits  fler,  idag försvunna 

runstenar. 
 

Backlandskapets enda bevarade runsten vid Vissmarlöv. 
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Bynamn 
Namn på byar och platser kan säga ganska mycket 

om dess ursprung och ortsnamnsforskningen har 

lång tradition i Skandinavien. En viktig kunskaps-

källa för datering av namn utgör vikingarnas expan-

sion. När vikingarna etablerade nya boplatser tog de 

med  sig  namnbruket  från  sydskandinavien  till 

England och Normandie. Genom dessa namntyper 

finns det möjlighet att datera namn till före, under 

eller efter, vikingatid. Namnens ålder är dock inget 

bevis för att byn är lika gammal utan namnet kan 

följt  med en bosättning som nyetablerats i  nära 

anslutning till äldre läge. Under järnåldern flyttade 

byar och gårdar med 50-200 års mellanrum och en 

trolig orsak var att  utnyttja det  kulturlager som 

samlats på boplatsen för odling. Äldst är namn med 

ändelser som -löv (Vissmarlöv), -lösa, -inge (Vin-

ninge,  Yddinge  och  Törringe),  -stad,  -ie  (Oxie, 

Arrie). Alla dessa antar man härstammar från tiden 

före 800-talet  eftersom de inte  finns i  de etab-

leringar  som sker  i  de  danska  besiktningarna  i 

England och Normandie. Namn som härstammar 

från vikingatid och slutar på –by (Värby, Hyby), -

tofta. Även namn som slutar på –torp (V Kärrstorp), 

-arp (Aggarp), rup (Torup, Skurup, Sturup, Borup, 

Klågerup), -erup började användas under vikingatid 

men även långt fram i medeltid. Arkeologin ger 

komplement  till  ortnamnsforskningen och under-

sökningar i Danmark visar att få bykärnor är äldre 

än från år 1000 trots både yngre och äldre namn! 

Under tidig järnålder var det väldigt sällsynt med 

mer än en gård på samma plats. Mot slutet av 

järnåldern börjar det dock uppträda samlingar av 

gårdar i byar. Enligt Skansjö 1983 var bybildningen 

i princip slutförd i slutet av vikingatiden på slätterna 

medan den fortgick längre i backlandskapet. 

Sammanställning av byar på 1700-talet av Dahl 

1949. Slätterna kring backlandskapet är fulla av 

större byar medan det inre av backlandskapet är 

nästan tomt. Här fanns dock många ensamgårdar 

som inte framgår av denna karta. Tydligt är kanten 

i  söder längs landsvägen från Käglinge ner till 

Grönby. 
 

Slavar 
Slaveri  har  bevisligen  funnits  under  järnåldern. 

Enligt romerska källor, t ex Tactitus om Germaner 

skriver han att trälarna mer liknar arrendebönder 

med eget boende. Troligen fanns få självägande 

bönder redan då och på större gårdar fanns det i 

stället hushållsslavar som skötte vardagssysslorna. 

Det finns uppskattningar på att mellan 10-20% av 

befolkningen  var  slavar  under  senare  delen  av 

järnåldern. Krigiska tider kan ha tvingat fram allt 

större krigarskaror kring mäktiga gårdsherrar vilket 

krävde allt  större  resurser  för  försörjning.  Slav-

arbetare fick röja land och odla och fick därmed nya 

beroendeförhållanden liknande de Tacitus beskriver. 

Gravar finns troligen bara vid stora gårdar och visar 

förmodlingen äganderätt till mark. Krig gav också 

nya slavar och detta var troligen en viktig del av 

vikingatågen.  Samtidigt  fick  andra  ökad  frihet 

genom uppodling. Med slavarna kom också många 

kristna från England och västra Europa. Grophus 

större än 20 kvadratmeter kan vara slavbodar med 

eldstad, ugn och bänkar (fynd i Oxie). Men alla 

slavar utförde inte tungt jordbruksarbete. En del 

slavar var hantverkare, andra var brytare dvs för-

valtare av större gårdar. Slavarna måste ha varit en 

viktig ekonomisk faktor och en förutsättning för 

jordbruk på de större gårdarna. 
 

Det danska riket 
Perioden 800-1050 lades grunden till det Danska 

riket. Ledungen, en bemannad flotta, utvecklas och 

fanns  år  1000  i  full  funktion.  Landskapet  var 

uppdelat i skeppslag (skipaen på danska). Styeman 

var ledare för skeppslaget och var ofta storbonde 

där  uppdraget  gick  i  arv.  Flertalet  av  ledungs-

krigarna var bönder och inte speciellt vana krigare. 

Tjänstgöring var normalt på ett år och högst vart 

fjärde  år  fick  de  kallas  (om  inte  landet  blev 

anfallet). Flera av de stora vikingatågen till bland 

annat England samlade en mycket stor flotta och det 

är högst troligt att en del av deltagarna även kom 

från backlandskapet. Vi vet inte hur skeppslagen var 

fördelade i landskapet men det finns anledning att 

anta att den tidigmedeltida indelningen i socknar 

kan ha visst ursprung i skeppslagen. Om det gällde 

att hålla en båt med manskap finns det ju anledning 

att titta på vattendragens sträckning och hur byarna 

var placerade. Nu är det dock inte säkert att alla 

skeppslag hade tillgång till ett närliggande vatten-

drag där de stora skeppen kunde gå upp och det bör 

ha funnits ett antal samlingsplatser för ledungen i 

landskapet. Sege å var troligen segelbar en bra bit 

uppströms liksom biflödet upp mot Assartorp. Höje 

å är något större och det har säkert gått att nå 

Genarp med skepp. När det gäller bäckarna i sydöst 

är det väl mer osäkert hur farbara de var men vi får 

utgå från att de var betydligt mer vattenförande än 
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idag. I princip alla socknar i backlandskapet skulle 

kunna ha haft möjlighet att nå havet med skepp via 

vattendragen. Det är idag många som är fascinerade 

av vikingatidens historia och intresset har vuxit med 

tillkomsten  av  vikingamuseer,  vikingabyar  och 

marknader. Även i backlandskapet finns det mycket 

att  upptäcka  av vikingatidens  spår.  Var  låg till 

exempel vikingatidens storgårdar? Kan de ha haft 

samband med etableringen av kyrkor under 1000-

talet?  Kan  det  förklara  hur  de  små  socknarna 

Mölleberga,  Bjärshög,  Tjustorp  och  Törringe 

bildades? Fanns det en stormansgård i Vissmarlöv 

där man reste de två funna runstenarna eller har de 

sitt ursprung från Hyby? 

Landskapet väster om Lemmeströtorp har troligen 

varit bebodd under järnåldern. I bakgrunden syns 

den markanta tappningsrännan i kanten av platån. 
 

 

Spår från järnåldern. 
Många av de fornlämningar som är dokumenterade i 

fornminnesregistret är inte undersökta eller daterade 

och det är därför lite svårt att avgöra vilken period 

de  skall  presenteras  under.  Under  järnåldern 

uppträder främst låga gravhögar och resta stenar 

vilket skiljer dem från de stora bronsåldersgravarna. 

Men efter lång tid av stentäkt och annan förstörelse 

kan det ofta vara svårt att avgöra ursprunget av vad 

som återstår. Det moderna åkerbruket har förstört 

mycket  av  de  ytliga  lämningarna  och  det  är 

egentligen  bara  i  skogsmark  och  riktigt  gamla 

betesmarker det finns chans att hitta tydligare spår 

från järnåldern. Ett klassiskt exempel är de forntida 

åkermarkerna på kungsmarken i Lunds kommun. I 

backlandskapet är det främst Hyby hage och de små 

fragmenten av naturbetesmark i Västerskog (Hyby 

socken) som har en del spår. I skogsmark är det 

svårt att se lämningar då de ofta överlagras med 

förna. De som påträffats ligger nästan alla på kullar 

där förnabildningen är sparsam. Det gravfält som 

påträffades vid Dunstorp nära Bökesåkra i Lyngby 

socken i samband med grustäkt var helt övertorvat 

och nästan omöjligt att se utom för mycket tränade 

ögon.  Det  finns  därför  stor  chans  att  hitta  fler 

lämningar från järnåldern i landskapet. 
 

1 Mångelsten 
En rest  sten av granit  står  i  vägskälet  nordväst 

Hässleberga by. Den är 0,75 m hög, 0,6 m bred och 

0,4 m tjock. Fornminnet finns omnämnt redan 1668 

i Rannsakningar om antikviteterna” och kallas då 

Mangel Steen. I trakten kallas fornminnet annars 

allmänt för ”Stenakrissen”. Enligt Bruzelius (1878) 

fanns vid vägskälet en större samling resta stenar 

som kallades ”Mangelstenar”. Dessa skall ha blivit 

förstörda 50 år tidigare vilket sammanfaller med 

skiftena  och  de  uppodlingar  som då  skedde.  I 

fornminnesregistret finns noteringar som framhåller 

tveksamhet om stenen i fråga verkligen härstammar 

från  fornlämningen  eller  om den  är  ett  senare 

tillägg. I vilket fall som helst kan man förvänta sig 

att hitta ett gravfält under mark i anslutning till den 

förstörda  stensättningen.  Bruzelius  kallar 

fornlämningen för en stendyss och det är möjligt att 

det rör sig om en äldre anläggning. Ingers anger 

(196?) att  på platsen fanns en stensättning som 

raserades  på  1870-talet.  Platsen  ligger  högt  i 

landskapet  med  utsikt  över  slätten  i  norr  och 

backlandskapet i söder och det är inte svårt att här 

föreställa sig en kult- och gravplats från järnåldern. 

 

Mångelsten ligger i vägskälet nordväst om Hässleberga 

och har troligen flyttats hit från en närbelägen plats där 

det förr fanns många resta stenar. 

 

2 Flängevad 
På gränsen mellan Bara och Hyby socken strax 

söder om vägen mellan Bara och Klågerup ligger en 

ring med stenar uppe på en höjd ute i åkermarken. 

Idag återstår 12 stenar och då dessa står med olika 

avstånd kan man misstänka att det tidigare varit fler. 

Precis som jättegraven några hundra meter österut 

låg denna på utmarken fram till  enskiftet vilket 

formodligen  bidragit  till  att  den  bevarats. 

Swanander  skriver  1797  ”På  en  kulle  mot 

Flängevad icke långt från Röfvarebacken finnas tolv 

stenar, uppställda i en ring, vilka säkerligen varit 

domarestenar”. Bruzelius (1878) däremot tror att det 

är  en  dös  där  den  centrala  delen  förstörts. 
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Anläggningen har inte undersökts arkeologiskt ännu 

och innan det sker kan vi bara spekulera i ursprung 

och tillkomst. Stenringen ligger vackert ute i åkern 

ca 50 meter från Klågerupsvägen men det finns inte 

möjlighet att komma dit när fälten är besådda. 
 

3 Borren 
En av de mest spännande forntida anläggningarna i 

backlandskapet är utan tvekan fornborgen Borren. 

Detta är en av landets största fornborgar som trots 

detta aldrig har blivit undersökt! Vallen har många 

namn  och  kallas  även  för  Borravallen  eller 

Drottning  Margaretas  vall  vilket  är  en  senare 

konstruktion eftersom det skiljer 5-600 år mellan 

vallens byggnad och drottningens regeringsperiod. 

Det finns dock misstankar att Borren användes i de 

stridigheter som skedde i trakten under 1300-talet 

och det kan ha varit då som vallen fick koppling till 

Drottning Margareta. 

Vallen skär av en tidigare halvö i Börringesjön som 

sedan järnvägen byggdes har vuxit igen och nu 

består  av  Klosterviken  i  norr  och  själva 

Börringesjön  i  söder.  Denna  västra  sida  av 

Börringesjön har mycket branta strandvallar som 

utgör ett naturligt skydd på tre sidor av halvön. 

Nivåskillnaden är närmare 10 meter. I öster har 

sedan en ca 500 meter lång vall byggts med öppning 

mitt på. Idag är vallen ca 20-30 meter bred och 1-

2,5 meter hög men har säkert varit betydligt högre 

och kompletterad med träpallisader under sin aktiva 

period. Tidigare växte en fin almrad på vallen vilket 

förstärkte  intrycket  i  landskapet.  Almsjukan  har 

tagit almarna vilka nu huvudsakligen ersatts av ek. I 

vallens mitt finns ingångsöppningen som idag är ca 

10 meter bred. Strax intill ingången fanns (enligt 

jägmästaren  på  Börringe  1985)  en  platå  30x40 

meter  0,5  meter  hög  vilken  plöjdes  upp  och 

utplanades av arrendatorn till Södra Börringe 1980. 

En hel del flintavslag har påträffats i åkermarken i 

anläggningen. (enligt fornminnesarkivet). 

När byggdes anläggningen och varför? Forskning 

kring  fornborgar  i  Skandinavien  visar  på  olika 

funktioner i olika delar av landet och under olika 

perioder. Vissa verkar bara ha använts i orostider 

medan andra var bebodda mer permanent. Troligen 

har många varit ämnade som skydd för interna hot 

mer  än externa.  Många av de senare medeltida 

borgarna var till för att kontrollera kringliggande 

marker, försvara tillgångar och samla in skatt etc. 

Den väldiga storleken gör denna anläggning särskilt 

spännande. Det finns mycket få fornborgar bevarade 

i Skåne och av det 10-tal som idag är kända ligger 

flertalet i norra delen av landskapet. Placeringen vid 

Börringesjön är bra ur försvarssynpunkt men ligger 

en bit ifrån centralbygderna.  
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Vid  plundringståg  kan  det  vara  svårt  för 

befolkningen  att  hinna  sätta  sig  i  säkerhet. 

Tillverkning  verkar  vara  viktigt  i  vissa 

centralsvenska fornborgar. Fynd av vävtyngder och 

sländtrissor visar där på textiltillverkning i större 

skala.  Man  kan  också  anta  att  de  fungerat  för 

förvaring  av  värdefulla  ägodelar  som  behövde 

skydd. Kanske var det boskap som skulle skyddas? 

Med placeringen mitt i backlandskapets skogsrika 

del  med  enorma  betesmarker  finns  det  även 

anledning att fundera på om den kanske har det varit 

en boskapsborg? Boskapsdrift var basnäringen på 

järnåldern  innan  åkerbruket  expanderat. 

Klimatsförsämringen  under  400-talet  ger  mer 

boskapsskötsel  vilket  är  mer  expansionskänsligt 

(många flyttar?) Hudar ger goda exportinkomster 

vilket kan ha stärkt makteliten. Kanske kan det har 

funnits säsongsvisa vandringar med djuren mellan 

slätter  och  backlandskapet/Romeleåsen? 

Backlandskapet kan ha haft en större betydelse än vi 

tror idag. Det finns också anledning att fundera på 

om det rör sig om en enda byggperiod eller om 

vallen  har  byggts  om i  flera  omgångar?  Innan 

arkeologiska  utgrävningar  sker  kan  vi  bara 

spekulera och fascineras  av den enorma vallen, 

njuta av landskapet och den fina utsikten. 

Oscar  Törnqvist  presenterade  en  C-uppsats  i 

arkelogi  vid  Stockholms  universitet  2002  som 

handlar om fornborgar i Sverige. Han nämner att så 

få fornborgar blivit undersökta beror på storleken 

och därmed att kostnaden för undersökningar är 

stor.  Ofta  ligger  fornborgarna  utanför 

exploateringsområden  och  blir  därför  inte 

uppdragsundersökta. Flertalet fornborgar är troligen 

uppförda under en expansiv fas i romersk – och 

vendisk järnålder ca 300-700 e Kr men det finns 

indikationer på att de började byggas redan i slutet 

av  bronsåldern  och  fortsatte  användas  in  i 

medeltiden. Syftet är omdiskuterat och Törnqvist tar 

upp förslag på gränsstation, boskapsskydd, försvar 

vid krig, central kontroll av produktionen m.m. Det 

verkar ha funnits en expansiv period för fornborgar 

mellan  åren  100-500 e  Kr  och   sedan  en  viss 

tillbakagång  åtminstonde  i  norra  Götaland  och 

Svealand. En expansion sker igen under 700-talet 

med det vi brukar kalla vikingatid 800-1050. En 

trolig storlek på den tidiga järnålderns armeer har 

uppskattats till ca 200 krigare (Jensen 1982) och 

sena järnålderns hird uppgick till ca 60-120 man 

(Allerstav et al 1991). Under de stora vikingakrigen 

kunde dock armeer på flera 10 000 man samlas men 

de stred främst till sjöss eller vid kusten. I Skåne har 

flera nyupptäkta fornborgar hittats genom flygfoto 

och det finns möjligheter att fler kommer att hittas 

de kommande åren. Man kan också se fornborgarna 

i ljuset av regional kontroll av lyxvaror importerade 

i hövdingadömen. Ömsesidiga gåvor mellan härads-

lag och hövdingar var förmodligen viktiga för att 

vidmakthålla politiska band och stabilitet. Önskan 

om import av statusföremål kräver kontroll över 

överskottet från produktionen och många fornborgar 

i norra Götaland har hantverksverksamhet där man 

kan misstänka någon form av koncentration och 

kanske monopol på vissa varor. Borgen syftar till att 

markera  makt,  skydda  mark  och  resurser.Den 

traditionella förklaringen som samlingsplats i oros-

tider är dock alltid relevant. Det finns beräkningar 

som gör gällande att en styrka på ca 50 man bygger 

en enklare fornborg med jordvall och palisad på ca 

en månad om materialet finns tillgängligt i närheten. 

Ingångsöppningen i Borravallen ligger mitt på vallen 

och på dess högsta punkt. 

 

4 Runstenen i Vissmarlöv 
Den enda bevarade runstenen i backlandskapet står 

idag vid gamla  byvägen  i  Vissmarlöv.  Här  har 

stenen dock inte stått alltid utan den har flyttats vid 

ett flertal tillfällen. Swanander skriver 1797” På 

stenen finns inristat två kors och en hjort. Folket i 

grannskapet  berättar,  att  de  korsen  fordon  varit 

Dalby klosters tecken, och att den närbelägna byn i 

skattehänseende legat under klostret. Andra anser 

att hjorten avser kungens jakträtt.” Vidare berättar 

Swanander  att  Worm återger  dess  inskrift  som 

”KUNUNGS VIN HOLI THUDR REIST KERF 

DISI  UFTIR  KUNUNG  GORM”  –  vilket  blir 

översatt ”Kungens vän Holi Thoro reste denna sten 

till minne av konung Gorm.” Worm var dock osäker 

på tolkningen och idag har man efter restaureringen 

följande  tolkning  ”Tord  högg  dessa  runor  och 

Torsten. Folkvi äger högen. Vem som avses vet vi 

inte men den antydan av högen som görs pekar ju 

på att stenen blivit flyttad. Engström berättar 1927 

att stenen blivit funnen i början av 1600-talet i en 

stengärdesgård och flyttad. Stenen är troligen från 

mitten av 1000-talet dvs i slutskedet av uppförandet 

av runstenar. Den är idag restaurerad och lätt att 
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besöka där den står ca 50 meter väster om vägkorset 

i Vissmarlöv. 

5 Hög på Rågebacken vid Nötabo.  
Rågebacken är en markant kulle i västra delen av 

Häckeberga, intill vägen som går mellan Bramstorp 

och Hässleberga. Det är nästan så att man kommer 

att  tänka  på  en  enorm hög i  klass  med gamla 

Uppsala högar men enligt fornminnesregistret är det 

en naturlig backe med flera mindre anläggningar på. 

På backen finns en hög som är 12 m i omkrets och 

0,8m-1m hög med enstaka stenar i ytan. Intill ligger 

en rund stensättning ca 4-5 meter i omkrets och 0,2 

metter hög samt en stensättning som är 5 meter i 

omkrets och 0,2 meter hög. Backen är skogsklädd 

och  det  kan  vara  lite  svårt  att  urskilja  anlägg-

ningarna.  Lättast  är  det  att  se  anläggningen på 

vintern när marken är bar. 
 

6 Älvsborgsbacken 
Mellan gården Nötabo och Skoggårdsängar finns en 

skogsklädd backe som heter Älvsborgsbacken. På 

östra kanten av krönet finns ett röse med 9 meters 

omkrets och 0,7 meters höjd där viss omplockning 

av stenar skett. I mitten är ett antal stenar hoplagda 

till något som liknar ett gränsröse.   
 

7 Vinsbjär 
Vinsbjär är en skogshöjd i västra kanten av Risens 

naturreservat. På höjdens övre sluttningar ligger två 

troliga gravar. Den ena är en stensättning på 11 

meters omkrets och 0,3 meters höjd. En sentida 

grop har gjorts i norr med utslängt fyllnadsmaterial i 

ungskogen. På östra delen av krönet finns ytter-

ligare en stensättning ca 6 meter i omkrets och 0,3m 

hög. Norra kanten av anläggningen är skadad.  
 

8 Krutbacken 
I södra delen av Lyngby socken på gränsen till 

Börringe  socken  ligger  två  stensättningar  på 

Krutbacken. Den ena är 9 meter i omkrets och 0,4 

meter  hög,  delvis  söndergrävd och stenrik.  Den 

andra är en i det närmast rund anläggning 7 meter i 

omkrets och 0,4 meter hög med delvis utraserat 

fyllnadsmaterial. 
 

Krutbacken strax nordväst Sturups flygplats med spår av 

gravar från järnåldern. 

 

9 Harahällorna 
Väster om skåneleden mellan Holmeja och Eksholm 

finns ett backigt område med bokskog på norra 

sidan vägen.  Ca  50  meter  från vägen finns  en 

stensättning på krön av en åsrygg. Anläggningen är 

ca 6 meter i omkrets och 0,4m högt samt övertorvad 

med enstaka stenar 0,1-0,3 meter stora i ytan. 
 

10 Skatabacken 
På Skatabacne sydöst om Hyby finns en låg hög 

nära banvallen. Högen är 8-9m i omkrets och 0,6 

meter hög med enstaka stenar i ytan och delvis dold 

av björnbärssnår. Ytterligare två högar finns i norra 

delen av backen, 4 meter i omkrets och 0,2-0,25 

meter höga. 
 

11 Hägnaden Hyby hage 
Väster om sjön i Hägnadens östra del finns flera 

låga högar som troligen är odlingsrösen men de kan 

också  vara  gravar.  Den  största  mäter  5meter  i 

omkrets och är 0,4m hög. Intill finns en flack hög 

med 4 meter i omkrets och 0,2m hög som troligen är 
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ett röjningsröse. På västra kanten av platån finns 3 

högar, en är 7meter i omkrets och 0,2-0,4 m hög, en 

annan 4 m eter i omkrets och 0,2m hög, samt den 

tredje som är 4 meter i omkrets och 0,4m hög. Även 

dessa är troligen odlingsrösen. 100m SSV sjön i 

Hägnaden på nordostsluttning i ett område på 70x30 

meter finns 8 oregelbundna lämningar i det när-

maste runda med  4-7 meters omkrets och 0,2-0,4m 

höga. 

12 Näs 
Uppe på den höga backen intill Fjällfotasjön väster 

om Näs ligger en rund stensättning ca 12 meter i 

diameter och en meter hög. Från platen ges en 

magnifik utsikt över Fjällfotasjön vintertid då träden 

skymmer resten av året. 

Rund gravanläggning på hög kulle  vid Näs intill 

Fjällfotasjön 

 

13 Killeröd 
Till vänster om vägen efter gården på ett krön ligger 

en rund stensättning ca 15 meter i diameter och en 

halv meter hög. Dateringen är osäker och det kan 

även vara en äldre anläggning. 

 

14 Harebjär 
På den markanta höjden nordväst Törringe präst-

gård (Törringe 3:1) finns rester av en mindre hög ca 

8 meter i diameter och 0,6 meter hög. En större sten 

syns i östra kanten. Från platsen har man en ena-

stående  utsikt  över  landskapet.  Dateringen  till 

järnåldern är osäker och det kan mycket väl röra sig 

om en äldre anläggning. 

 

15 Virängarna Ö 
På en bokskogsklädd kulle öster om cykelvägen 

mellan Spångholmen och Torup finns lämningar av 

en trolig hög ca 13 meter i diameter och 1 meter 

hög. Platsen är ett markant höjdläge med utsikt över 

flacka marker kring Spångsholmsbäcken i norr. På 

kartan 1793 är platsen markerad som backe. 

 

16 Pude sjö S 
På kullen söder om Pude sjö finns antydningar till 

en stensättning enligt fornminnesarkivet. Anlägg-

ningen är ca 12 meter i diameter, rund och ca 0,5 

meter hög. I västra delen finns uppslängda åker-

stenar.  På  högen finns senare  tillförd sten med 

inskription (se skifteslandskapet). 
 

Arkeologiska fynd 
Många av de fynd som gjorts från järnåldern har 

skett  i  samband med utgrävningar  inför  exploa-

teringar och dessa anläggningar är idag försvunna. 

Men kunskapen som framkommit  vid undersök-

ningarna berättar mycket om järnålderns förutsätt-

ningar i landskapet och kan ge förståelse för tiden 

närmast bybildandet. 
 

17- N Lindholmen 
Enligt Ernst Frostin (1982) började exploateringen 

av  grusförekomsten  redan  på  1950-talet  och 

befolkningen berättade om mörka sotfläckar och 

stensamlingar i gruset. Mycket hann förstöras innan 

utgrävningar  äntligen  kom  igång  1975  och  en 

järnåldersboplats kunde konstateras. 30 000 kvad-

ratmeter avplanades och 200 kvadratmeter under-

söktes närmare. Boplatsen förstördes genom täkt-

verksamheten  men  området  fortsätter  söder  om 

täkten och det finns mer att undersöka i framtiden. I 

det undersökta området hittades 54 härdar och hård-

bottnar, 22 stolphål, 43 gropar, 16 grophus 3-10 

kvadratmeter, 3 av grophusen hade härdar och 6 

hade stolphål.  Fynd gjordes  av19 vävtyngder,  9 

sländtrissor, 18 enkla järnföremål, 0,7 kg järnslagg, 

1 brassnål, 1 bronsfragment med djurornatik, djur-

ben, bränd lera, kol, slagen flinta och keramik. C-14 

prov i två härdar gav resultatet 690+-100 år respek-

tive 695 +-100 år. I grophus 735+-100 e kr. Detta 

indikerar  att  boplatsen  utnyttjades  under  tidig 

vendeltid  fram till  tidig  vikingatid.  Totalt  kon-

staterades 150 anläggningar  av Bengt  Jacobsson 

som ledde utgrävningarna. 
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18 Önsvala graven 
Vid Önsvala i Mölleberga har en skelettgrav i flat 

hög påträffats 1961 (även undersökt 1987 enligt 

fornminnesarkivet). Denna gravanläggning på Öns-

vala 5:1 är en av Skånes rikaste med bla högklassigt 

hantverk i reliefspänne av brons, fibulor, samt 9 

mindre  föremål  av  guld  och  silver  (Larsson 

1982:141). Larsson tidsställer graven till ca 550 e 

Kr. 
 

19 Önsvala lansar och svärd 
I samband med att Sege å rensades påträffades i 

åkanten vid Önsvala och Mölleberga två lansspetsar 

från 900-talet samt två halsringar från bronsåldern. 

Vid  Mölleberga  påträffades  även  ett  svärd  från 

keltisk järnålder 1931-32. 
 

20 Stensättning öst Vinninge 
400 m öst korset i Vinninge by (väg västerut) ligger 

en  flack  höjd  i  åkermark  där  en  stensättning 

påträffades vid odling. Anläggningen undersöktes 

1905 av Otto Rydbeck. 0,25 meter under en svag 

förhöjning  framkom en  rund  stenpackning  7,25 

meter i omkrets. Under denna var en oval grop 

3x2,25meter (i Ö-V riktning) ca 1 meter djup en 

sorts gravkammare bestående av en större sten lagd 

på flera mindre. I den ovala gropen påträffades 

rester av tre urnor. I gravkammaren fanns även 

benbitar, krukbitar, ärgade delar av brons, troligen 

en fibula, samt kvarnsten. I ytan låg enligt ortsbor 

ett stenblock med grund kvadratisk urholkning i 

mitten. Blocket gick till stenkross (enligt Engström 

1927) Enligt kommentar på kartan 1805 finns i östra 

vång ”ormhöjden” och ”bonghöjden”. 

Segeådalgången norr om Törringe där lämningar 

efter vikingatida boplats har påträffats på kanten i 

vänstra del av bilden. 
 

21 Tjustorp 
Frostin  nämner  en  guldring  från  Tjustorp  i 

Baraboken 1975 som skall ha sitt ursprung från 

järnåldern. Tyvärr har jag inte lyckats ta reda på 

mer om detta fynd. Tjustorp utvecklas ju till en egen 

liten socken i  slutet  av vikingatiden och det är 

möjligt att här har funnits en stormansgård som 

kunde ha råd med lyxartiklar som guldringar.   
 

22 Tudaremossen 
Frostin nämner 1975 i Baraboken att en magnifik 

halsring av guld har påträffats i Tudaremossen i 

Skabersjö socken. I övrigt har jag inte kunnat finna 

mer information om fyndet. 
 

23 Trollrunor från Lindholmen 
Vid Lindholmen har man påträffat en benbit som 

har trollrunor. Enligt professor Sune Lindquist är 

det två runrader på benbiten som är formad som en 

fisk. Man har inte kunnat enas om tolkningen men 

ett försök är: ”Jag erilen den som heter WilagaR 

(har  ristat  dessa  runor).  Samt  på  andra  raden 

svårtydda ord med bland annat alu som betyder 

skydd. Amuletten köptes av professor Sven Nilsson 

1840 via en kringvandrande handelsman, Cromberg, 

som hade köpt den av en äldre kvinna i Svedala-

trakten.  Benbiten  kom  från  ett  torvstycke  som 

brutits i mossen mellan Lindholmen och Ugglarp. 

Troligen härstammar runorna från 400-talet. Erilen 

har  troligen  samma  bakgrund  som  Jarl  eller 

engelskans earl och syftar på en högt uppsatt person 

under denna tid. Det finns också de som vill knyta 

namnet till heruler, ett folk från norden som bland 

annat är kända som elitarmé hos romarna på 300-

400 talet.  Det finns antydningar att de skall  ha 

kommit från Skåne och fördrivits av danerna på 200 

talet men från denna tid får man ta sägnerna med en 

nypa salt. 
 

24 Börringemynt 
Vid  Börringekloster  har  man  hittat  tyska  och 

franska mynt från början av 1000-talet. Här måste 

ha bott någon med internationella kontakter, kanske 

någon som varit på viking? Eftersom Byrdinge ö 

tillhörde  kungen  och  han  lät  uppföra  klostret  i 

början av 1100-talet finns det anledning att miss-

tänka att någon storman förvaltade egendomen åt 

kungen redan under 1000-talet. 
 

25 Västra Kärrstorp 
I samband med exploatering för grustag gjordes 

arkeologiska undersökningar på två platser norr om 

byn där man fann spår av vikingtida karaktär. 500 

meter nordnordöst byn fanns man 9 anläggningar 

med bland annat grophus, avfallsgrop och härd. I 

dessa fanns vävtyngder, en syl av järn. förarbete till 

sländtrissa,  keramik somt  djurben.  Närmare byn 

strax  nordväst  påträffades  flatmarksgravar  som 

boplats med stoplhål och gropar som undersöktes 

och borttogs 1963. Delar av husen verkar ha brunnit 
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och kan röra sig om medeltida byggnader på nr 4 

och 5. 
 

26 Törringe 
Norr om kyrkan i kanten av ådalen har påträffats en 

järnåldersbosättning (RAÄ 1968 M.G.)  Utsträck-

ningen är osäker men här fanns en hel del keramik. 
 

27 Värbygården 
När  områden  norr  om  Värbygården  skulle 

exploateras för villabebyggelse på 1960-talet gjor-

des arkeologiska undersökningar som bland annat 

fann spår efter en järnåldersbosättning som troligen 

var föregångare till Värby. 
 

Övrigt 
Från Svedalatrakten finns fynd av fibula, dräktnål 

och  tre  eldslagningsstenar  från  S  Lindved,  Ö 

Svenstorp och Hyltarp. Enligt Norberg 1931:110 

och 1961a:83 påträffades i Häckeberga mosse ett 

svärdskidebeslag av brons  med stämpelornatik i 

silverbleck. Fyndet är troligen ett offerfynd. I en 

mosse i närheten av Skurup påträffades en svärds-

knapp i guld med 2 fyrfotadjur på ömse sidor samt 2 

djur på ovansidan i rikt dekorerad filigran. Fyndet 

härör troligen från början av 500-talet (Strömberg 

1961b:66). I Skurups by har dessutom ett häng-

smycke i guld påträffats. 
 

Försvunna järnåldersspår 
En andra runsten (se objekt 4 ovan) omnämns av 

Swanander 1797. Han skriver ”En runsten påträf-

fades för några år sedan i Vismarlöf och den ligger 

idag  på  gårdsplanen  vid  Hyby  prästgård.  Den 

omnämnes inte av Worm. Den är nästan äggformig 

och  omkring  två  alnar  lång.  Runtecknen  äro 

uthuggna i en ring, men de äro i vår tid så ut-

plånade,  att  ingen  kan  läsa  dem.  Lantmätare 

Espman har för 15 år sedan skrivit, att han funnit 

denna inskription:”Vese reiste didno stin eptir alfadr 

sino”. Alltså Vese reste denna sten till minne av sin 

fader. Swanander spekulerar om denne Vese kunde 

ha något med namnet Vismarlöf att göra”. Kanske 

skrevs det ursprungligen Vesemarlöf? Var stenen 

finns idag verkar  det  inte  vara någon som vet. 

Troligen ligger den kvar vid kyrkan i Hyby men 

runskriften har blivit utplånad. Det är intressant att 

båda stenarna är funna vid Hyby-Vismarlöv. Run-

stenar uppfördes ofta som minnesmärken och land-

märken i anslutning till mäktiga familjer kring 1000

-talet  och  det  verkar  som  vi  här  har  haft  en 

betydelsefull centrumbildning vid denna tid. Det är 

dock tråkigt att vi inte vet stenarnas ursprungliga 

plats och förmodligen har båda återanvänts för att 

sedan påträffas och sättas upp igen. 

 

28 Bautastenar SV Vinninge 
Swanander skriver 1797 ”Icke långt från denna hög 

(Röfvarebacken) ses på två ställen på samma höjd 

stenar, uppresta till minne av män, som gjort sig 

ryktbara genom oförskräckt mod och stor tapperhet 

i krig. Dessa stenar kallas vanligen Bautastenar”. 

 

29 Sälsten 
Swanander skriver 1797 ” På marken söder om 

samma  by  (Tejarp)  ligger  en  stor  sten,  kallad 

Sälsten, (28) om vilken folket i grannskapet berättar 

många sagolika historier.” Stenen är idag försvunn-

en och avser troligen samma bautasten som Nold 

anger i prästrelationerna 1624 ” Synden for byen 

hos wegen staar en stor steen med dybe Render 

szom ploufurer, kaldis Saelsteen huor om inthid 

kand forfaris.” 

 

30 Höjesten 
På Yddinge bys mark nära Yddingesjön sågs enligt 

Swanander  1797  ”en  stor  och  ryktbar  sten  stå 

upprest. ” I prästrelationerna 1624 heter det:”Vesten 

for denne by staar en szmaall höj thoppid steen, 

gandsche Ragh Seett offuer ende, kaldis höiesteen.” 

Swanander skriver 1797:” 

 

31 Knakarna 
På samma område, Westerskog, ses invid en åker, 

kallad Knakarna (enligt ortsnamnsarkivet en vång 

till Hyby gård, Knagarna) en jättegrav. Denna åker 

har utan tvivel i gamla tider överallt varit översållad 

med gravar, ty den uppvisar idag många rester av 

dem.” Vi vet inte vilken typ av gravanläggningar 

som åsyftas  men det  kan  antas  att  det  var  ett 

järnåldersgravfält  med  många  resta  stenar  som 

avsågs. Idag finns inga spår vilket är lite märkligt då 

området uppodlats sent och det finns många sten-

strängar och oplöjda partier kvar. Kanske kan lite 

nogrannare studier av område ge svar på var detta 

gravfält har varit lokaliserat. 

 

32 Yddingehögarna 
Söder  om Yddinge  by  anger  fornminnesarkivet 

uppgifter om flera stenrösen i  skifteskartan från 

1840. 300 meter sydost bytomten på en flack höjd i 

betesmark finns markeringen stenröse. Strax intill 

nuvarande väg 108, ca 600 meter söder om by-

tomten fanns 4 ovaler med beskrivningen stenröse.  

 

33 Klågerupsboplatsen 
Söder om Klågerup vid gamla banvallen sydväst 

hus påträffades spår från vikingatid i samband med 

att två boplatser från bondestenåldern undersöktes 

1984. Här fanns tidigare en grustäkt som troligen 

förstört en del av boplatsområdet. 
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Hägnaden i Hyby hage 
I Hägnaden i Hyby hage finns många spår från 

järnåldern som ännu inte är undersökta. Området 

har inte utsatts för omfattande plöjning vilket gjort 

att  lämningarna  bevarats.  Platsens  höga  läge  i 

landskapet  har  också  varit  attraktivt  för 

gravsättning. 
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