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Abstract 

 

Ekström, L. 2019. Skånska grav- och boplatsområden i Uppåkras skugga.  

Ekström, L. 2019. South Scandinavian grave- and settlement areas in the shadow of Uppåkra.  

 

In relation to last year’s introduction of Digital Archaeological Process this study is supposed 

to investigate the opportunities of using quantitative methods on the archaeological material. 

The subject of the investigation is to problematize and process the concept of ”central places”.  

The investigation is based on a combination of qualitative and quantitative methods executed 

on seven different grave- and settlement areas during the Iron Age in Skåne. The 

archeological material is gathered through archaeological reports and later processed in tables.  

The concept of central places is often based on luxury finds and places with much 

archaeological material. Quantitative methods on archaeological material are a possibility by 

many reasons. For example by getting an overview of each grave- and settlement area which 

is an opportunity for more interpretations. DAP is an opportunity to restore the archaeological 

material during excavations for future research. The introduction of DAP is a step in the right 

direction for future archaeology.  
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1. Inledning  

Jag har sedan länge varit intresserad av Uppåkra i Skåne och förundrats över hur 

fornlämningen presenterats i allmänheten – ”den största kända boplatsen och centralplatsen 

med längs kontinuitet från järnåldern i Skandinavien”. Det jag fastnade vid var begreppet 

”centralplats” och varför fornlämningar utnämns som det. Min undersökning behandlar därför 

centralplatsbegreppet med fokus på det skånska boplatsmaterialet från järnåldern.  

       I samband med att arkeologin blir alltmer digitaliserad ville jag undersöka möjligheterna 

för användningen av kvantitativa sammanställningar på det arkeologiska materialet. Jag valde 

därför att göra en undersökning i största del baserat på kvantitativa metoder med stöd i 

kvalitativa metoder.  

      Uppsatsen består av ett långt metodkapitel vilket är nödvändigt med tanke på den 

omfattande undersökningen. Därefter finns ett kortare bakgrundskapitel som beskriver det 

grundläggande för att kunna följa med i uppsatsen. Sedan presenteras 

undersökningsmaterialet, analys-, diskussion- och resultatkapitlet. En sammanfattning av 

uppsatsen finns i slutet. Där finns det även tips för framtida forskning inom samma eller 

liknande ämne och undersökning.  
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2. Målsättning 

Uppsatsens målsättning är i huvudsak att problematisera centralplatsbegreppet. Den andra 

målsättningen är att undersöka möjligheterna med att använda kvantitativa metoder för att 

analysera dokumentation från arkeologiska undersökningar, för att nyansera förståelsen av 

relativ centralitet i boplatsmaterialet från järnåldern.  

      Studien utgör en kombination av kvantitativa- och kvalitativa metoder. Metoderna 

appliceras på sju skånska grav- och boplatsområden för att diskutera om mängden lämningar 

från delundersökta platser kan ge en indikation för platsens förhistoriska betydelse.  

       Resultatet behandlas, diskuteras och sätts i samband med den traditionella förståelsen av 

centralplatsbegreppet i tidigare arkeologisk- och bebyggelsehistorisk forskning.  

  De huvudsakliga frågeställningarna för uppsatsen är följande: 

 Kan kvantitativa metoder bidra till möjligheter för att nyansera bilden av centralitet för 

det skånska boplatsmaterialet?  

 På vilket sätt skulle kvantitativa sammanställningar av arkeologiska undersökningar 

kunna bidra med andra perspektiv på förhistoriska boplatser i jämförelse med 

traditionella metoder?  
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3. Teori  

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är den traditionella förståelsen om centralitet 

och centralplatsbegreppet (se kapitel 5.1.2).  

       Utgångspunkten är också att använda kvantitativa metoder på dokumentation från 

arkeologiska undersökningar. Tanken är att uppsatsen ska fungera som en förstudie för att 

undersöka möjligheterna för arkeologisk forskning via Riksantikvarieämbetets 

Kulturmiljöregister och Forndok.  

       För att placera den kvantitativa undersökningen i en kontext användes centralitet i det 

skånska boplatsmaterialet. Med centralitet menas fornlämningar, som baserat på deras 

arkeologiska fyndmaterial, fått en särställning i förhållande till andra fornlämningar. 

Kontexten behandlas med en kritisk synvinkel för att nyansera bilden på tidigare traditionella 

metoder för att bedöma fornlämningar.   
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4. Metod  

4.1. Tillvägagångssätt 

 

För att svara på frågeställningarna är uppsatsen baserad på en kombination av kvalitativa- och 

kvantitativa angreppsätt. En kvantitativ metod är ett arbetssätt genom att samla in empiriska 

data, sammanfatta dessa i statistisk form för att därefter bearbeta och analysera de 

systematiskt utvalda data (Nationalencyklopedin 2019). En kvalitativ metod (jmf kvantitativ 

metod) är ett arbetssätt som strävar efter att framkalla en helhetsbeskrivning av det som 

undersöks (Nationalencyklopedien 2019). 

       Den kvantitativa metoden uttrycks i uppsatsens datainsamling. Datainsamlingen består av 

sju grav- och boplatsområden i Skåne, som kallas Bunkeflo 105, Degeberga 52:1, Färlöv 1:1, 

Skegrie 39:1, Stora Köpinge 51:1, Trelleborg 2:1 och Uppåkra 5:1.  

       I kapitel 7, ”Analys”, redovisas materialet från grav- och boplatsområdena i en enskild 

tabell. Tabellen redovisar först aktiva år med enheten år, utgrävd yta med enheten 

kvadratmeter (kvm) samt antal fynd, antal anläggningar och antal husgrunder med den 

gemensamma enheten styck (st). Variabeln ”antal anläggningar” inkluderar antal härdar, antal 

stolphål och antal gravar.  

       I tabellens sista kolumn presenteras en kvot utformad av variablerna som presenterades 

ovan, med andra ord antal fynd, utgrävd yta och aktiva år. Variabeln ”antal fynd” är en 

gemensam summa av antal fynd, antal anläggningar och antal husgrunder. Enheten för kvoten 

är styck per hektar per år (st/ha/år). Kvoten är utformad för att representera varje grav- och 

boplatsområde i analysen. I analysen illustreras och jämförs de sju kvoterna i ett gemensamt 

diagram.  

       Datainsamlingen som presenteras i tabellerna är hämtade från en arkeologisk rapport som 

representerar ett grav- och boplatsområde, totalt står sju arkeologiska rapporter till grunden 

för tabellerna. Genom att gå igenom rapporternas resultat och, i vissa fall, fyndlistor har den 

empiriska datan samlats in. En process som i framtiden inte kommer vara nödvändig eftersom 

all empirisk information för fornlämningar kommer finnas smidigt tillgängligt i 

Kulturmiljöregistret och Forndok (se kapitel 5.2.).  

      För att ge en bredare förståelse av varje grav- och boplatsområdes karaktär behandlas även 

materialet med kvalitativa metoder. Den kvalitativa metoden uttrycks i textmassor i kapitel 6, 

”Material”, samt i kapitel 7, ”Analys”. 

       I kapitel 6 presenteras de sju grav- och boplatsområden. Presentationen fungerar som en 

inblick i varje fornlämning för att lättare förstå tabellerna. För att underlätta förståelsen finns 

en tillhörande bild på varje fornlämningsområde. Materialtextmassan eller bilden kommer inte 

användas i analysen utan enbart för att presentera fornlämningarna.  
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        I kapitel 7 fungerar textmassan som en reflektion och jämförelse av fornlämningarna från 

de sju arkeologiska rapporterna som använts. Textmassan presenterar mitt intryck av 

fornlämningarna och ger en bredare fornlämningsbild än det som kvantitativt presenteras i 

tabellerna. Textmassorna behandlas enskilt för varje grav- och boplatsområde anknytande 

med respektive tabell. 

       Men avseende på att undersökningen utgår från att kombinera kvantitativa- och 

kvalitativa metoder kommer det att i analysen göras försök att värdera dessa grav- och 

boplatsområden. Det kommer också att, inom ett begränsat geografiskt område, sammanställa 

det arkeologiska materialet som ger uttryck för aktivitet och centralitet, för att om möjligt 

senare kunna jämförande dessa. Däremot kommer studien inte att göra några anspråk på att 

försöka förklara platsernas inbördes karaktär.  

4.2. Källkritik 

4.2.1. Avgränsning 

 

Vid uppsatsens begynnelse var det redan bestämt att undersökningen skulle inkludera den 

kända järnåldersfornlämningen i Uppåkra. Genom sökningar på FMIS framkom att 

fornlämningen var registrerad som Uppåkra RAÄ 51 med lämningstypen ”grav- och 

boplatsområde”. Med lämningstyp avses den benämning som olika fornlämningar används av 

i FMIS. Enhetliga benämningar är en förutsättning för att hantera data digitalt men också för 

att information ska bli sökbar och så likartad som möjligt (Fornsök, 2019).  

       Grav- och boplatsområdet Uppåkra 51:1 var även registrerat med skadestatusen 

”delundersökt”. Att skadestatusen är delundersökt innebär att en del av fornlämningen är 

undersökt, och att återstående del skyddas av Kulturmiljölagen (Fornsök, 2019). Gemensamt 

med alla sju grav- och boplatsområden är att de är delundersökta. Att ha som utgångspunkt att 

använda fornlämningar som undersökts i liknande utsträckning, och inte någon som är helt 

undersökt och borttagen exempelvis, kändes som en grundläggande faktor till ett tillförlitligt 

resultat.  

       Uppåkra 51:1 användes som utgångspunkt för urvalet av resterande fornlämningar till 

undersökningen. Urvalet till undersökningen valdes genom sökning på FMIS. Genom att 

avgränsa län till Skåne, kategori till boplatser och visten, lämningstyp till grav- och 

boplatsområde samt skadestatusen till delundersökt. Sökningen gav resultatet 82 registrerade 

träffar med efterfrågade egenskaper i FMIS databas.  

       Avgränsningen från 82 till 6 grav- och boplatsområden genomfördes i två steg. Först 

skannades – manuellt – alla 82 fornlämningar igenom baserat i huvudsak på fyra aspekter. 

Dessa var vilken kommun fornlämningarna var i, om de var undersökta under 2000-talet, att 

de var daterade till järnåldern och att det fanns ett brett undersökningsmaterial. Det slutgiltiga 

urvalet gjordes utifrån de grav- och boplatsområdena som uppfyllde de fyra aspekterna bäst, 

vilket blev Bunkeflo 105, Degeberga 52:1, Färlöv 1:1, Skegrie 39:1, Stora Köpinge 51:1 och 

Trelleborg 2:1. 
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       Urvalet och avgränsningen för vilka empiriska data som skulle inhämtas och behandlas i 

tabellen gjordes för att skapa en fornlämningsbild baserat på aktivitet och centralitet. Aktivitet 

och centralitet kan delvis uttryckas i det arkeologiska materialet som påträffas under 

undersökningar. Det arkeologiska materialet utgör bland annat fynd, anläggningar och 

husgrunder. Valet av avgränsning till husgrunder och anläggningar i form av enbart härdar, 

gravar och stolphål gjordes med avseende på lämningstypen grav- och boplatsområde.  

      Tillgången på representativ arkeologiska data varierande från rapport till rapport. I 

rapporten för Färlöv 1:1 och Skegrie 39:1 fanns lättillgängliga fyndlistor som bidrog med 

informationen som behövdes. I resterande rapporter användes en ”klipp&klistra” teknik för att 

få fram den information som söktes efter. Variationen på insamlingsteknik är en källkritisk 

aspekt som kan ha påverkat resultatet i den kvantitativa tabellen. Den kvantitativa tabellen 

och den kvalitativa textmassan bidrar tillsammans till en fornlämningsbild av varje 

fornlämning.  

       Centraliteten är en svår variabel att studera arkeologiskt. Däremot undersöks och försöks 

centralitet att utläsas i beskrivningen av fornlämningarna i respektive rapport. Dessutom 

används det arkeologiska materialet från kvoten i tabellen och ifall det påträffats något unikt 

på platserna för att försöka förstå centralitet.  

       Dessutom vid hänvisning till centralitet är även placeringen i landskapet en viktig aspekt, 

vilket inte är med i tabellen men hänvisas till i textmassan för kapitel 6. Även ortsnamn är en 

viktig parameter i fråga om centralitet, men i brist på tid kommer varken placering i 

landskapet eller ortsnamn inte att behandlas i min studie.  

4.2.2. Källmaterial 

 

Till en början var tanken att enbart använda FMIS som ursprungskälla. Däremot var 

utformningen av uppsatsen samtida med övergången från FMIS till Fornsök. 

Övergångsprocessen medförde att både FMIS och Fornsök användes som källmaterial, 

framförallt den uppdaterade versionen Fornsök. I framtiden kommer Forndok att vara en 

samlad källa av bland annat den information som finns på Fornsök och FMIS.  

      Uppsatsens empiriska material samlades från arkeologiska rapporter som behandlade 

undersökningar från varje grav- och boplatsområde. Genom hänvisning från FMIS och 

Fornsök hämtades arkeologiska rapporter för alla sju grav- och boplatsområden. För vissa 

fornlämningar fanns rapporterna länkande i FMIS/Fornsök och i resterande fall gjordes 

sökningar efter de refererade rapporterna i Google.  

       De arkeologiska rapporterna som ligger till grund för den empiriska data som presenteras 

i tabellerna är av olika kvaliteter, exempelvis storlek på undersökningar eller behandling av 

arkeologiskt material. Kvaliteten på de arkeologiska rapporterna kan bidra till att empirin 

överskattas eller underskattas. Däremot har arkeologiska rapporter valts utifrån att i största 

mån försöka minimera risken till orättvisa fornlämningsbilder.  

       Den kvalitativa textmassan i analyskapitlet är även, i största mån, baserad på rapporterna. 

Utöver materialet i analyskapitlet kommer fakta till bakgrunden och materialkapitlet att 

hämtas från internet- och litteraturkällor.  
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5. Bakgrund 

5.1. Dagens kunskap om järnålderns bebyggelsekultur 

5.1.1. Framväxten av social och ekonomisk status 

 

En vanlig boplats i Skåne under järnåldern var ofta ett ensamliggande treskeppigt huvudhus 

med bostadsdel och fähus eller förråd under samma tak. Generellt sett blev husen kortare med 

tiden. Under järnålderns slut var det mer vanligt med ett tvåskeppigt huvudhus och fähus och 

förråd i separata mindre byggnader. Under järnåldern förekom övergången från ett 

mångfunktionellt hus till många enfunktionella hus.  

       Utöver övergången i boplatsernas utseende växte även behovet av att visa de sociala och 

ekonomiska skillnaderna. I det arkeologiska materialet påträffas skillnader i antal hus per 

gård, husens storlek och antal båsplatser i fähuset. Det arkeologiska materialet är sällan i den 

mängd att det tydligt går att urskilja de sociala skillnaderna. Däremot går det att utläsa en 

generell varierande bebyggelsekultur av gårdar från samma period, som gärna kopplas till de 

sociala och ekonomiska förutsättningarna (Fembandverket 1998: 420–426).  

5.1.2. Centralplats 

 

Samhällsförhållanden under järnåldern kopplas ofta till begrepp som makt, styre, hierarki, 

centralitet och regionalitet. I Skandinavien är de skriftliga källorna och arkeologiska 

materialet betydligt färre – i jämförelse med kontinentens källmaterial – som berättar om den 

hieratiska uppdelningen av järnålderssamhället. För att skapa förståelse finns det många 

forskningsdiscipliner som behandlar och analyserar hierarki under järnåldern.  

       Gemensamt för forskningmodellerna är att det tydligt går att urskilja enbart tre eller fyra 

hierarkiska nivåer.  Vid uttalande av centralplatser används enbart Fabech och Ringtsveds 

triangelmodell (Helgesson 2002: 9–13).  

       Centralplatsbegreppet används ofta som synonym till närliggande begrepp såsom 

stormansgård, storgård, storgods, residens och ärkesäte. Begreppet är svårt att definiera och 

saknar en precis definition. Att begreppet är odefinierat medför att det används på ett okritiskt 

sätt i samband där det egentligen inte bör användas (Lihammer 2007: 80–81).  

       Inom järnåldersforskning används begreppet ofta. Allmänt betecknar det en boplats med 

speciella kvaliteter. Med andra ord en plats med olika funktioner som haft betydelse för en 

större eller en mindre region (Hårdh 1999: 198). Genom att pricka ut dessa platser på en karta 

blir effekten av att det inte går att utmärka något större. Bieffekten har blivit begreppet 

centralplatsområde som är det omringade landskapet där centralplatsens funktioner spridit ut 
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sig (Lihammer 2007: 81).  

      För att en plats ska definieras som centralplats finns vissa kriterier. Platsen ska delvis 

uppvisa tecken på att den kan ha varit ett religiöst, politiskt eller administrativt centrum. Även 

en koncentration av handel och hantverk är ledvisande. För att en boplatslämning ska 

betecknas som centralplats är kriterierna att ytan är ovanligt stor och har ett rikligt 

fyndmaterial som tyder på olika funktioner (Hårdh 1999: 198). Dessutom är placeringen i 

landskapet en viktig förutsättning. Däribland strategiska och manifesta lägen, tillgång till bra 

jordbruksmark eller andra naturtillgångar och möjligheter till goda kommunikationer (Nielsen 

1996: 81). 

       I den sydskandinaviska arkeologin har Fabechs och Ringtveds triangelmodell fått stort 

genomslag för att urskilja centralplatser (Lihammer 2007: 81). Modellen är en social och 

politisk nivåindelning baserat på platsernas arkeologiska material och funktion. Triangeln 

illustrerar en tredelning (Fig. 1). Toppen representerar ett mycket få antal centralplatser med 

överregional betydelse. Den mellersta delen representerar fler genomsnittliga rika miljöer med 

regional betydelse. Basen representerar ett stort antal ordinära boplatser (Nielsen 1996: 78). 

Genom att utgå från föremålen i fyndmaterialet placeras respektive plats in i en av de tre 

nivåerna (Lihammer 2007: 81).  

 
Figur 1. Fabechs och Ringtveds triangelmodell. Källa: Andersson, B. 2016.  

 

Utöver triangelmodellen har även Lars Lundqvist introducerat begreppet 

centralplatsindikerande fynd (CPI) som i huvudsak består av vapen, ädelmetaller och 

importföremål från 100 f.v.t–1100 e.v.t. Till centralplatsindikationer tillhör även vissa 

fornlämningar. Centralplatsindikerande fornlämningar är större eller märkvärdiga 

gravmonument eller gravfält, runstenar och uppgifter och tidigmedeltida kungsgårdar 
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(Lundqvist 1998: 192).  

      Genom att studera ortnamn går det att styrka antagandet om en plats haft en central 

funktion. Ortnamn som tyder på en religiös eller organisatorisk funktion kan kopplas till 

platser med centrala funktioner (Nielsen 1996: 79). 

      Alla bygder och regioner har inte det absoluta kravet att det uppkommer speciella 

”centralplatser”. Ringtved har påvisat tre typer av samhällen där inga markanta 

koncentrationer av lyxvaror kan påvisas. Den första typen är samhällen med centrala 

funktioner som är spridda inom ett visst område och inte till en viss plats. Därefter är 

samhällen med en centralistisk struktur med förbrukning av lyxvaror som antigen inte 

bevarats till våra dagar eller som deponerats på ett sådant sätt att det är arkeologiskt svårt att 

upptäcka. Den tredje typen av samhällen är samhällen med centralistisk struktur fast med inga 

ekonomiska eller socialpolitiska möjligheter för tillägnelse av lyxvaror. Gemensamt för alla 

tre samhällen är frånvaron av att arkeologiskt kunna påvisa platserna som centralplatser. 

Utöver det kan därmed makten vara knuten till centralplatser som inte framstår som 

iögonfallande i det arkeologiska materialet (Helgesson 2002: 15–16).  

      Att utnämna platser som centrala bör krävas mer än en koppling till det arkeologiska 

fyndmaterialet (Lihammer 2007: s.81). De flesta människor hade flera platser som de 

uppfattade som centrala. Det kunde vara den egna bykärnan, en plats där det bedrevs 

varuutbyte, en offermosse eller en stormansgård i grannbyn (Helgesson 2002: 15). Centralitet 

innebär inte per definition värdefulla föremål, utan måste konstant bedömas i förhållande till 

sin kontext. Därefter är inte alla platser med speciella funktioner centralplatser (Lihammer 

2007: 81).  

       Istället för ett hierarkiskt perspektiv (jmf triangelmodellen) bör centralplatser utnämnas ur 

ett heterarktiskt perspektiv. I ett heterarktiskt perspektiv är vikten av centralitet kopplad till 

det omgivande landskapet. Det omgivande landskapet bör betraktas som ett nät av makt där 

det genom olika strategier strävats efter att antigen förbättra den egna positionen eller 

förändra världen i överstämmelse med det efterlängtade idealet.  

      I ett mångdimensionellt socialt landskap har de centrala platserna enbart fungerat som 

aktiva och betydelsefulla komponenter. Centraliteten ligger inte i platsernas egenskaper som 

objekt. Istället utmärks centraliteten i det omgivande sociala landskapet där ett större antal 

funktioner och relationer knyts samman och möts. Dessutom utmärks den verkliga 

centraliteten av de betydelser platserna laddats med av människor i det sociala sammanhanget. 

Det kan till exempel ha funnits centrala funktioner som inte lämnat synliga spår över huvud 

taget (Lihammer 2007: 82–83). Ur ett heterarktiskt perspektiv bör exempelvis platsen 

Uppåkra betraktas som en viktig plats bland många andra (Lihammer 2007: 161).  
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5.2. Digital arkeologisk process 

 

År 2018 introducerades och infördes etappvis Digital Arkeologisk Process (DAP). DAP 

utvecklar det digitala Kulturmiljöregistret för att möta samhällets behov av snabbhet, kvalitet 

och enlighet av fornminnesinformation. Kulturmiljöregistret kommer fungera som en samling 

av register över kulturhistoriska lämningar, arkeologiska uppdrag, rapporter, publikationer 

och data på en och samma plats.  

      I samband med den nya processen kommer all fornminnesinformation från 

Riksantikvarieämbetets tidigare Fornminnesregister (FMIS), och den uppdaterade versionen 

Fornsök, att övergå till det nya Kulturmiljöregistret (Flagyer & Sohlenius 2019) samt 

Forndok. Forndok kommer vara en samlingsplattform för arkeologiska rapporter och viss 

lämningsinformation (Forndok 2019).  

       Att förstärka tillgängligheten för arkeologiska data är viktigt för arkeologin framtid och 

möjligheten att tillsätta ny information. I den processen har en utveckling av GIS-teknologin 

stor potential för arkeologisk forskning. Ett mänskligt samhälle måste bli förstått i samband 

med landskapet (Löwenborg 2010: 20).  
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6. Material 

6.1. Bunkeflo 105 

 

Bunkeflo 105 är ett grav- och boplatsområde i Malmö kommun, ungefär 5 kilometer från 

kustlinjen. Området på cirka 660 x 480 meter (Fig. 2) (Fornsök 2018) har inga synliga 

höjdskillnader i jämförelse med omgivningen (Sarnäs 2011: 6). 

      I området är Bunkeflo 105 en av många fornlämningar. Närområdet har berörts av två 

stora infrastrukturprojekt, Citytunnelprojektet och Öresundsförbindelsen, som innebär att ett 

stort antal arkeologiska undersökningar genomförts.  

       De arkeologiska undersökningarna visar att aktiviteten i området främst härstammar från 

neolitikum och äldre järnålder. Det finns också lämningar från mesolitikum, bronsålder, yngre 

järnålder och medeltid (Berggren 2013: 9). Från äldre järnålder har bland annat tre 

treskeppiga långhus påträffats. I området har även en grav undersökts som daterats från 

tidigneolitikum till mellanneolitikum (Sarnäs 2011: 6–7).  

 
Figur 2. Fornlämningsområdet Bunkeflo 105 markerat i turkos på en karta taget med ortofoto. Skala 1:50m. 

Källa: Fornsök. 

 



 

16 

6.2. Degeberga 52:1 

 

I Kristianstads kommun finns grav- och boplatsområdet Degeberga 52:1. Fornlämningen är 

uppdelad i tre ytor. Den största ytan motsvarar cirka 220 x 110 meter samt de två mindre 

tillsammans 100 x 30 meter (Fig. 3) (Fornsök 2018). Sammantaget har grav- och 

boplatsområdet en yta på 27 200 kvadratmeter. Tidigare kallades fornlämningen Degeberga 

52 och Degeberga 53, men kallas numera gemensamt Degeberga RAÄ 52 (Björk & Wickberg 

2014: 7).  

       I det skånska landskapet är fornlämningsområdet cirka 45 meter över havet i närheten av 

Linderödsåsens sluttningar. Koncentrationen av fornlämningar är markant längst med 

Linderödsåsen. Fornlämningarna domineras av fossil åkermark och gravmonument som högar 

och stensättningar (Björk & Wickberg 2014: 7–8).  

      Degeberga 52:1 har undersökt vid tre tillfällen. Den första var en förundersökning från 

2007, därefter en undersökning från 2011 och senaste var en undersökning 2013. Redan vid 

förundersökningen påträffades material som bidrog till att fornlämningen konstaterades att ha 

boplatskaraktär (Björk & Wickberg 2014: 8). Undersökningen 2011 påvisade att platsen 

präglades av tre faser av mänsklig aktivitet. Den första från stridsyxekulturen, den andra från 

yngre bronsålder–förromersk järnålder samt den tredje från romersk järnålder–

folkvandringstid (Björk & Wickberg 2014: 6). Trots aktiviteten från stridsyxekulturen är 

fornlämningen enbart daterad till bronsålder och järnålder (FMIS 2017).  

       Fornlämningen har tre utmärkande fornlämningar. Dessa är boplatslämningen från yngre 

bronsålder till äldre järnålder, järnåldersgravfältet och radmonumentet. Under den senaste 

undersökningen 2013 konstaterades att radmonumentet varit åtminstone 190 meter långt 

(Björk & Wickberg 2014: 24).   

 
Figur 3. Fornlämningsområdet Degeberga 52:1 markerat i turkos på en karta taget med ortofoto. Skala 1:50m. 

Källa: Fornsök. 



 

17 
 

6.3. Färlöv 1:1 

 

Färlöv 1:1 är ett grav- och boplatsområde på 170 x 75 meter i Kristandstads kommun (Fig. 4), 

två kilometer från Araslövssjön (Fornsök 2019). Araslövssjön förenas med vattendraget 

Helgeå som var en betydelsefull transportled från kusten i mot land (Björk 2010: 5).  

       Trots registreringen som grav- och boplatsområde i Fornsök är fornlämningen mer känd 

som ett järnåldersgravfält (Wickberg 2014: 5). Gravfältet har länge varit känt och nämns 

redan i skriftliga källor från 1650-talet. Under början av 1960-talet påbörjades bebyggelsen av 

Almhaga ålderdomshem (Björk 2010: 10–12). Efter uppförandet av Almhaga har gravfältet 

undersökts flera gånger från 1995 till 2005 i samband med tillbyggelser av ålderdomshemmet.  

      Under 1996 till 2005 konstaterades att järnåldersgravfältet innehöll många dolda 

lämningar under marken. Bland annat fanns rester av ett runt gravmonument som innehöll en 

rik vapengrav från romersk järnålder. Vapengraven innehöll utrustning till två krigare 

(Wickberg 2014: 5). Bortsett från den rika vapengraven är fyndmaterialet från 

undersökningarna relativt litet. I huvudsak utgörs fynden av brända ben, flintavslag och träkol 

(Björk 2010: 40). Däremot har tre skeppslämningar hittats, varav en på 80 meters längd som 

är den hittills längsta skeppssättningen i Sverige. Dessutom har en runsten påträffats som 

daterats till 800-talet (Björk 2010: 19–34).  

       Färlöv 1:1 har tolkats till att ha varit aktivt från romersk järnålder–vikingatid (Wickberg 

2014: 5). Det antas dessutom ha existerat en kontinuitet under den större delen av järnåldern. 

Däremot har området påverkats av modern odling vilket medför en källkritisk aspekt i 

kontinuitetsdiskussionerna (Björk 2010: 48). 

 
Figur 4. Fornlämningsområdet Färlöv 1:1 markerat i turkos på en karta taget med ortofoto. Skala 1:50m. Källa: 

Fornsök. 
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6.4. Skegrie 39:1 

 

Grav- och boplatsområdet Skegrie 39:1, cirka 400 x 200 meter (Fig. 5), ligger i Trelleborgs 

kommun (Fornsök 2018). Fornlämningen är i ett öppet slättlandskap med många andra 

registrerade fornlämningar. Flertalet är boplatser under dold mark. Det har också visat att 

Skegrie 39:1 och det nära omgivande landskapet varit attraktivt i ett långt tidsperspektiv 

baserat på lämningar från olika tidsperioder. Det kan delvis förklaras med att området är i 

nära relation till vatten- och landsvägar (Söderberg et al. 2014: 9–11).  

       Den första dokumenterade arkeologiska ingreppet i Skegrie 39:1 är från 1985 i samband 

med en revideringsinventering av Riksantikvarieämbetet (FMIS 2014). Därefter har det 

genomförts ett flertal ingrepp med det senaste fältbesöket 2011 (Fornsök 2018). Intensiteten 

av ingrepp beror på att gamla väg E6 sträcker sig genom området, som idag motsvarar väg 

101 från Malmö (Wallebom 2012: 5).  

       Skegrie 39:1 består av fornlämningar från flera tidsperioder, från yngre stenålder–nyare 

tid (FMIS 2014). Vid en undersökning från 2008 påträffades flera fundament av resta stenar 

och gropar med fynd. Fundamenten spred sig över hela södra delen av undersökningsområdet, 

vilket har inneburit att området kan karaktäriseras som ett rituellt landskap. Det har även 

upptäckts ett flertal stolphus, grophus och härdar som inte kunnat avgränsas (Wallebom 2012: 

9). 

 
Figur 5. Fornlämningsområdet Skegrie 39:1 markerat i turkos på en karta taget med ortofoto. Skala 1:50m. 

Källa: Fornsök. 
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6.5. Stora Köpinge 51:1 

 

Stora Köpinge 51:1 i Ystads kommun är ett grav- och boplatsområde på 450 x 250 meter (Fig. 

6) (Fornsök 2018). Stora Köpinge har liksom Lilla Köpinge och områdena kring Nybroån 

varit centrala bygder under förhistorisk tid. Fornlämningsbilden sträcker sig genom samtliga 

förhistoriska perioder, men med ett underrepresenterat arkeologiskt material under 

folkvandringstiden. Området har gynnsam placering i landskapet med närhet till större farbara 

kommunikationsleder samt goda natur- och försörjningsresurser.  

       Sedan mitten av 1970-talet har flera arkeologiska ingrepp genomförts inom Stora 

Köpinge. De flesta i samband med forskningsprojektet ”Ystadsprojektet” av Lunds 

universitet. Resultaten från undersökningarna har bidragit till upptäckten av omfattande 

boplatsområden från stenålder, bronsålder, järnålder och tidig medeltid. Det har också 

påträffats gravar från olika perioder.  

       Inom området av Stora Köinge 51:1 har tre boplatsområden upptäckts. De lämningar som 

utgöra boplatsområdena har framför allt daterats från neolitikum och sen romersk järnålder. 

Bebyggelsekontinuiteten från neolitikum till sen romersk järnålder är ännu oklar. På platsen 

för fornlämningen har även en grav påträffats. Graven innehöll 39 pärlor och två fibulor 

(Becker 2004: 6–9). 

 
Figur 6. Fornlämningsområdet Stora Köpinge 51:1 markerat i turkos på en karta taget med ortofoto. Skala 

1:50m. Källa: Fornsök. 
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6.6. Trelleborg 2:1 

 

Trelleborg 2:1 är ett grav- och boplatsområde på cirka 750 x 270 meter (Fig. 7). 

Fornlämningen finns i Trelleborgs kommun och är mer känt som ett flatmarksgravfält 

(Fornsök 2018). Fornlämningen är placerad på en höjdplatå som mäter cirka 8,5 meter över 

havet med öppna havsytor cirka 1 kilometer söder om fornlämningen (Ekstrand 2015: 5).  

       Från 1916–2000 har sju arkeologiska ingrepp utförts i fornlämningsområdet. Den första 

utfördes av Otto Rydbeck i samband med att en grav påträffades. Därefter följde resterande 

undersökningar år 1931, 1953, 1993, 2001, 2004 och 2005 (Ekstrand 2015: 6).  

       Under de sju undersökningarna har 35 gravar och rester av sex gravhögar undersökts. 

Merparten av gravarna har daterats till vikingatid. Däremot finns en grav som är daterad till 

yngre romersk järnålder och ett antal gravar från vendeltid. Vissa gravar är störda av områdets 

tidigare funktion som grustäkt från 1860–1930. I flertalet av gravarna har gravgods hittats. 

Det vanligaste fyndet i gravarna är järnknivar men även brynen, nålar och lerkäl har påträffats 

(Hellerström 2004: 4).  

 
Figur 7. Fornlämningsområdet Trelleborg 2:1 markerat i turkos på en karta taget med ortofoto. Skala 1:50m. 

Källa: Fornsök. 
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6.7. Uppåkra 5:1 

 

I Staffanstorps kommun finns grav- och boplatsområdet Uppåkra 5:1. Fornlämning RAÄ 5 

består delvis av lämningar som Uppåkra 5:2, Uppåkra 4:1, Uppåkra 38, Uppåkra 3:2 samt 

flera. Uppåkra 5:1 uppskattas till att ha utgjort ett hövdiga eller kungasäte, och karaktäriseras 

idag som en centralplats (Söderberg & Williams 2012: 10).  

       Grav- och boplatsområdet mäter cirka 1100 x 600 meter (Fig. 8) och har undersökt 

arkeologiskt vid flera tillfällen. Området är strategiskt placerat på en markerad höjdplatå med 

överblick på omgivande åkermarker (Nilsson 2013: 6). Bebyggelsen i Uppåkra har sedan lång 

tid grupperats i två byar, Lilla Uppåkra i söder och Stora Uppåkra i norr. Området är cirka sju 

kilometer från kusten med tre farbara åar i nära anslutning under de aktiva åren (Helgesson 

2003: 328). Dessutom visas området på att ha varit omringat av minst fyra gravhögar, med två 

bevarade gravhögar i dagsläget. Gravhögarnas individuella datering har inte fastställts men 

uppskattas att vara från bronsålder och järnålder (Lenntorp 2008: 6).  

 
Figur 8.  Fornlämningsområdet Uppåkra 5:1 markerat i turkos på en karta taget med ortofoto. Skala 1:100m. 

Källa: Fornsök. 

 

Redan under Bror-Magnus Vifots undersökningar 1934 uppmärksammandes Uppåkras 

särställning inom skånsk järnåldersarkeologi. Vifot visade att kulturlagren var ovanligt tjocka 

och fyndrika, och att bosättningen hade en stor utbredning (Vifot 1936: 152–153).  

       År 1996 introducerade Lars Larsson och Birgitta Hårdh skriftserien ”Uppåkrastudier”, 

som är en samling av information om Uppåkra. Skriftserien omfattar idag 12 volymer. I 

samband med införandet av skriftserien började Institutionen för arkeologi och antikens 

historia utföra årliga återkommande undersökningar. Undersökningarna sker i regel för 

forskning och för undervisning i fältarkeologi.  
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       Resultatet från undersökningarna visar att bebyggelsen haft en lång platskontinuitet, från 

100–1000 e.v.t. Undersökningarna i Uppåkra har i hög grad bidragit till att forma det aktuella 

kunskapsläget och uppfattningen om järnåldersamhället och dess utveckling. 

Fornlämningsområdets vetenskapliga potential menas vara unik för perioden och saknar 

kända motsvarigheter gällande platskontinuitet och bevaringsförhållanden. 

       Undersökningarna har också bidragit till ett rikt och varierat fyndmaterial. Fyndmaterialet 

visar bland annat att ett internationellt kontaktnät upprätthölls (Söderberg & Williams 2012: 

10). Dateringen av fyndmaterialet kan framför allt knytas till perioden vendeltid–vikingatid, 

med en fyndbild som vittnar om en högkvalitativ hantverksamhet under folkvandringstiden 

(Helgesson 2001: 32–37). Bortsett från fynden har även ovanliga lämningar påträffats. Bland 

annat en byggnad av ceremoniell karaktär och ett stort långhus, vilket sammantaget har stärkt 

bilden av Uppåkra som en järnåldersboplats (Nilsson 2013: 7).  
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7. Analys 

7.1. Tabeller 

7.1.1. Bunkeflo 105 

 

Tabellen som kvantitativt representerar Bunkeflo 105 är baserad på en förundersökning 

(Sarnäs 2011: 5). I tabellen hänvisas det till nio fynd, 18 anläggningar och inga uttalade 

husgrunder. Dessutom hänvisar tabellen till totalt 3950 aktiva år från 4200 f.v.t–1800 f.v.t och 

500 f.v.t–1050 e.v.t (FMIS 2011) samt en undersökningsyta på 750 kvadratmeter. Därefter 

beräknades kvoten till 0,0911 (tabell 1).  

 

Tabell 1. Kvantifiering av undersökningen för Bunkeflo 105.  

 Enhet  

Aktiva år år 2400 + 1550 

Utgrävd yta kvm 750 

Antal fynd st 9 

Antal anläggningar st 18 

Antal husgrunder st - 

   

Antal fynd/utgrävd yta/aktiva år st/ha/år 0,0911 

 

I rapporten stod det att de 18 anläggningarna bestod av 3 stolphål och 15 oidentifierade 

anläggningar (Sarnäs 2011: 5). Med den informationen går det att anta att potentiella 

husgrunder kan ha funnits på undersökningsområdet men att ingen av dem kunnat 

säkerhetsställas. Utifrån tidigare undersökningar har ett flertal anläggningar och stora hus från 

speciellt äldre järnåldern påträffats (Sarnäs 2011: 7).  

       I rapporten finns ingen information om att fornlämningen ska ha haft en central karaktär 

eller en särskild centralitet. Däremot anser jag det rimligt att fornlämningsbilden för Bunkeflo 

105 varit mer än vad förundersökningsrapporten och den slutgiltiga låga kvoten skapar. Det 

baseras på att fyndmaterial tyder på aktivitet från flera tidsperioder och att tidigare 

undersökningar uttryckt ett rikt bebyggelseområde med flera anläggningar och stora hus. 

Bunkeflo 105 kan därför ha haft en viktig, möjligtvis central, roll för det närliggande området 

eller för än större kontexter.  
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7.1.2. Degeberga 52:1 

 

Den kvantitativa data för Degeberga 52:1 är hämtad från en arkeologisk undersökning. (Björk 

& Wickberg 2014: 6). Rapporten för Degeberga 52:1 var den enda som kunde hittas och har 

inte varit optimal för att ge fornlämningen en rättvis fornlämningsbild. Undersökningsområdet 

som tabellen baseras på omfattar fler fornlämningar än fornlämningsområdet Degeberga 52:1. 

Därefter bidrar tabellen till en gemensam fornlämningsbild av alla fornlämningar i 

undersökningen.  

       I tabellen är det utgrävda ytan för undersökningen uppmätt till ungefär 65 000 

kvadratmeter. Varav Degeberga 52:1 utgör 27 200 kvadratmeter. Tabellen hänvisar också till 

119 anläggningar, 36 fynd och ett antal aktiva år på totalt 1700 år från yngre bronsålder–

vendeltid (Björk & Wickberg 2014: 21, 63). Därefter beräknades kvoten till 0,0140 (tabell 2).  

I rapporten fanns bifogade fynd- och anläggningslistor som underlättade utformningen av 

tabellen. 

 

Tabell 2. Kvantifiering av undersökningen för Degeberga 52:1.  

 Enhet  

Aktiva år år 600 + 1100 

Utgrävd yta kvm 65 000 

Antal fynd st 36 

Antal anläggningar st 119 

Antal husgrunder st - 

   

Antal fynd/utgrävd yta/aktiva år st/ha/år 0,0140 

 

Den beräknade kvoten för Degeberga 52:1 gav ett lågt värde. Det låga värdet var en följd av 

den stora utgrävningsytan i relation till de fåtal fynd och anläggningar som påträffades. 

Däremot är 119 anläggningar ett häpnadsväckande värde. Speciellt med avseende på att 

majoriteten av anläggningarna bestod av stolphål. Att antalet stolphål är högt kan tyda på en 

omfattande bebyggelse på undersökningsområdet.  

       Utöver informationen som behövdes för att utforma tabellen tar rapporten även upp ett 

utmärkande radmonument som sträcker sig genom Degeberga 52:1. Radmonumentet har 

daterats till olika faser som yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Författarna till 

rapporten menar att det kan ha skett en ombyggnation av radmonumentet under perioderna. 

Dessutom nämns det i rapporten att det påträffats ett järnåldergravfält på 

fornlämningsområdet (Björk & Wickberg 2014: 22).  

       Radmonumentets syfte är fortfarande oklart, men var troligtvis under fornlämningens 

aktiva år en majestätisk syn. Dessutom i samband med järnåldersgravfältet kan platsen ha haft 

en rituell karaktär. Det är dock ingenting som nämns i rapporten. Inte heller nämner rapporten 

något om att fornlämningen ska ha haft en central karaktär under de aktiva åren. Trots att 

rapporten inte nämner någonting om en utmärkande karaktär och att kvoten består av ett lågt 
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värde är min fornlämningsbild av Degeberga 52:1 av högre förväntningar. De höga 

förväntningarna på fornlämningen baseras på järnåldersgravfältet, radmonumentet och det 

stora antalet stolphål som påträffades under undersökningen som inte helt rättvist lyfts fram i 

den slutgiltiga kvoten. 

7.1.3. Fälöv 1:1 

 

Tabellen för Färlöv 1:1 är baserad på en sammanställningsrapport av tre arkeologiska 

förundersökningar och en slutundersökning i samband med tillbyggnad av ålderdomshemmet 

(Björk 2010: 5). 

       Undersökningens exploateringsyta är fördelad på två ytor om 2436 kvadratmeter 

respektive 270 kvadratmeter inom fornlämningsområdet på totalt 12 750 kvadratmeter. 

Tabellen är enbart baserad på slutundersökningen mellan åren 1996–1998. I rapporten finns 

bifogade fynd- och objektlistor för undersökningen som använts för utformningen för 

tabellen. Listorna har varit till stor hjälp och underlättat kvantifieringen av fornlämningens 

arkeologiska material.  

       Tabellen hänvisar till 1050 aktiva år, en gemensam utgrävd yta på 2706 kvadratmeter, 

139 fynd, 63 anläggningar och inga dokumenterade husgrunder. Kvoten för Färlöv 1:1 blev 

därav 0,711 (tabell 3).  

 

Tabell 3. Kvantifiering av undersökningen för Färlöv 1:1.  

 Enhet  

Aktiva år år 1050 

Utgrävd yta kvm 2706 

Antal fynd st 139 

Antal anläggningar st 63 

Antal husgrunder st - 

   

Antal fynd/utgrävd yta/aktiva år st/ha/år 0,711 

 

Kvoten 0,711 är ett relativt högt värde för fornlämningen. Detta beroende på det omfattande 

fynd och anläggningar som påträffats på området. Antalet anläggningar består i huvudsak av 

57 dokumenterade stolphål vilket kan tyda på en attraktiv bebyggelse på området.  

       Även rapporten hänvisar till fornlämningens särställning på grund av det endast på en 

liten yta av fornlämningens totala yta påträffats ovanligt många stora monument och 

konstruktioner. I rapporten uttrycks att det under tidigare undersökningar påträffats lämningar 

av gravar, två stora skeppssättningar och en runsten. Dessutom menar rapporten att 

fornlämningens långa kontinuitet från romersk järnålder–vikingatid och de exklusiva fynden 

ger platsen en extra tyngd. Rapporten uttrycker att platsen har ett tydligt uttryck för en tidigt 

etablerad elitär miljö med en lång kontinuitet (Björk 2010: 5).  
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       Min personliga uppfattning är att Färlöv 1:1 högst troligt varit en unik plats med troligtvis 

en central karaktär under fornlämningens aktiva år. Däremot vill jag ställa mig kritisk till 

platsens lämningstyp till grav- och boplatsområde. Enligt mig bör platsen enbart uttryckas 

som ett grav-område då inget arkeologiskt material för dess boplatskaraktär uttrycks i 

rapporten. Att jag i undersökningen använt ett gravfält, som jag tidigare inte vetat om 

eftersom jag litade på lämingstypen som FMIS angivit till fornlämningen, så anser jag platsen 

inte riktigt rättvist kan jämföras med de andra fornlämningarna med en mer boplatskaraktär. 

Detta för att grav-områden mycket naturligt har speciellt mer fynd med avseende på gravarna 

och de gravgåvor som funnits därmed.  

7.1.4. Skegrie 39:1 

 

Den kvantitativa data för Skegrie 39:1 är hämtad från en gemensam rapport för fem områden 

där arkeologiska undersökningar genomförts (Söderberg et al. 2014: 5). Rapporten berör 

framförallt fornlämningen Skegrie 39:1 men även andra fornlämningar.  

       I rapporten fanns bifogade fynd- och anläggningstabeller (Söderberg et al. 2014: 229–

267) som underlättade utformningen av tabellen för fornlämningen. De aktiva åren är från sen 

tidigneolitikum till nyare tid (Söderberg et al. 2014: 27–28) och hänvisas i tabellen som totalt 

5520 år. Den utgrävda ytan för undersökningarna är totalt 13 500 kvadratmeter. Därefter har 

1437 fynd, 1066 anläggningar och inga uttalade husgrunder påträffats. Kvoten för 

fornlämningen blev därav 0,336 (tabell 4).  

 

Tabell 4. Kvantifiering av undersökningen för Skegrie 39:1.  

 Enhet  

Aktiva år år 5520 

Utgrävd yta kvm 13 500 

Antal fynd st 1437 

Antal anläggningar st 1066 

Antal husgrunder st - 

   

Antal fynd/utgrävd yta/aktiva år st/ha/år 0,336 

 

Den slutgiltiga kvoten representeras av ett högt värde. Det höga värdet beror främst på de 

påträffade fynd och anläggningar, och blev lägre av den långa perioden som fornlämningen är 

daterad till. Majoriteten av anläggningarna bestod av 1035 dokumenterade stolphål. Antalet 

stolphål kan uttala att platsen haft en omfattande bebyggelse.  

       I rapporten beskrivs en neolitisk miljö av rituell karaktär som kan ha präglat 

fornlämningsområdet under de aktiva åren. Dessutom skriver författarna till rapporten att 

platsen kan ha präglats av en bebyggelsekontinuitet från neolitikum fram till 600 e.v.t, det vill 

säga i ungefär 4000 år. Rapporten beskriver fornlämningsbilden som ett mångskiftande 
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platsbruk över tid.  

       I söder av undersökningsområdet har bebyggelse tolkats till en storgård.  Storgården 

menas ha en särskild betydelse då det arkeologiska materialet indikerar ett aktivt bruk av 

dösar under yngre järnålder. Dösarna brukades troligtvis för att skapa och vidmakthålla sina 

rättigheter till marken. Dessutom uttrycks det att platsen under yngre järnålder kan förstås 

belysa aspekter av social och rumslig organisation, omvärldskontakter, näringsfång och 

resursutnyttjande (Söderberg et al. 2014: 5).  

       Att Skegrie 39:1 varit en fornlämning av en speciell karaktär finns det mycket som talar 

för. Det höga värdet på kvoten och det som beskrivs i rapporten beskriver ett attraktivt 

boplatsområde under de aktiva åren.  

7.1.5. Stora Köpinge 51:1 

 

Tabellen för Stora Köpinge 51:1 är hämtad från en arkeologisk förundersökning (Becker 

2004: 5). I rapporten fanns inga tillgängliga tabeller för fynd eller anläggningar som 

påträffats. Däremot fanns rubriker för de anläggningar och fynd som upptäcktes under 

förundersökningen (Becker 2004: 10–13). Att det fanns separata avsnitt i rapporten för fynd 

och anläggningar underlättade utformningen av tabellen.  

       Tabellen hänvisar till 4400 aktiva år från 400 f.v.t–375 e.v.t. Den utgrävda ytan för 

undersökningen var 4100 kvadratmeter. Därefter påträffades 41 fynd, 95 anläggningar och 

inga dokumenterade husgrunder. Sammantaget blev kvoten 0,0754 (tabell 5). 

 

Tabell 5. Kvantifiering av undersökningen för Stora Köpinge 51:1.  

 Enhet  

Aktiva år år 4400 

Utgrävd yta kvm 4100 

Antal fynd st 41 

Antal anläggningar st 95 

Antal husgrunder st - 

   

Antal fynd/utgrävd yta/aktiva år st/ha/år 0,0754 

 

Kvoten som representerar fornlämningen har ett lågt värde. Det låga värdet kan tolkas som att 

platsen inte varit av någon unik karaktär under de aktiva åren. Däremot bestod de 96 

anläggningar av 89 stolphål. Det stora antalet stolphål kan tolkas som att fornlämningen varit 

en attraktiv plats för bebyggelse.  

       Dessutom anger rapporten att området präglats av tre boplatsområden som framförallt 

daterats till neolitikum och till sen romersk järnålder (Becker 2004: 7–8). Att 

fornlämningsområdet kan ha haft tre boplatsområden som daterats till flera tidsåldrar kan 
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bekräfta teorin om att platsen varit en attraktiv plats för bebyggelse. Däremot lyfter rapporten 

att en bebyggelsekontinuitet mellan nelolitkum–sen romersk järnålder inte går att fastställas 

(Becker 2004: 7–8). Utöver boplatsområdena uttrycks inte platsen vara av någon speciell 

karaktär. 

7.1.6. Trelleborg 2:1 

 

Tabellen för Trelleborg 2:1 är utformad efter en arkeologisk slutundersökning (Hellerström 

2005: 4). Tabellen hänvisar till 700 aktiva år under hela yngre järnåldern. Området 

undersöktes av en utgrävningsyta på 4000 kvadratmeter. Inom ytan påträffades 13 fynd och 

10 anläggningar. Kvoten blev sedermera 0,0821 (tabell 6).  

 

Tabell 6. Kvantifiering av undersökningen för Trelleborg 2:1.  

 Enhet  

Aktiva år år 700 

Utgrävd yta kvm 4 000 

Antal fynd st 13 

Antal anläggningar st 10 

Antal husgrunder st - 

   

Antal fynd/utgrävd yta/aktiva år st/ha/år 0,0821 

 

Beroende på de få anläggningar och fynd som påträffades på den stora exploateringsytan 

representeras kvoten av ett lågt värde. Trots att rapporten enbart är på totalt 12 sidor var 

insamlingen av kvantitativa data svår eftersom inga bifogade listor för anläggningar och fynd 

fanns tillgängliga.  

       De anläggningar som påträffades, och är medräknade i tabellen, består enbart av gravar 

från yngre järnåldern. Därtill är fornlämningen mer känd som ett gravfält från yngre 

järnåldern och majoriteten av anläggningarna består av gravar (Hellerström 2005: 6).  

       Att Trelleborg 2:1 har många gravar på platsen kan innebära att det fungerat som en plats 

för rituell karaktär. I rapporten uttrycks däremot inga uttalandet om att fornlämningen haft en 

central karaktär av något slag.  

7.1.7. Uppåkra 5:1 

 

Rapporten som använts för Uppåkra 5:1 är baserad på en forsknings- och 

seminareundersökning vid Lunds universitet (Söderberg & Williams 2014: 7). I rapporten 

fanns inga bifogade fynd- eller anläggningslistor. Den kvantitativa data i tabellen inhämtades i 

rapportens löptext.  

       Tabellen för Uppåkra 5:1 hänvisar till 1100 aktiva år från 100 f.v.t–1000 e.v.t. Den 
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utgrävda ytan för de fyra områdena var totalt 120 kvadratmeter. Därefter påträffades 11 fynd, 

8 anläggningar och inga dokumenterade nyupptäckta husgrunder i undersökningen. Det 

medförde att kvoten för Uppåkra 5:1 är 1,439 (tabell 7).  

 

Tabell 7. Kvantifiering av undersökningen för Uppåkra 5:1.  

 Enhet  

Aktiva år år 1100 

Utgrävd yta kvm 120 

Antal fynd st 11 

Antal anläggningar st 8 

Antal husgrunder st - 

   

Antal fynd/utgrävd yta/aktiva år st/ha/år 1,439 

 

Majoriteten av det arkeologiska materialet som tabellen baseras på har upptäckts i ett område 

som författarna till rapporten namngett ”Område A1”. I område A1 mättes kulturlagret till två 

meter i tjocklek. Inom det lagret togs ett rikt och varierat fyndmaterial tillvara (Söderberg & 

Williams 2014: 7). Däremot var inget av fyndmaterialet av utmärkande karaktär.  

       Med avseende på kvoten, som har ett högt värde, går det att konstatera att Uppåkra 5:1 

har en mängd arkeologiskt material. Mängden arkeologiskt material kan kopplas till att 

Uppåkra varit en plats för aktivitet och centralitet under dess aktiva år. Mängden arkeologiskt 

material kan även bero på andra aspekter som exempelvis bra bevaringsmöjligheter på 

platsen.  

       Rapporten som tabellen är baserad på menar att Uppåkra 5:1 kan ha haft en central 

karaktär under åren som platsen varit aktiv. Det nämns även att Uppåkra i mer generella 

termer definieras som en centralplats (Söderberg & Williams 2014: 10). Bortsett från det 

tjocka kulturlagret i område A1 är det inget annat från forsknings- och 

seminarieundersökningen som tyder på att fornlämningen kan ha en central karaktär.  

7.2. Reflektion av diagrammet 

 

Utifrån sju rapporter har sju kvoter för respektive grav- och boplatsområde sammanställts i ett 

diagram. Innan presentationen av kvoterna är det viktigt att ha i åtanke att rapporterna haft 

olika förutsättningar. Förutsättningar som varierande storlek på undersökningsyta i 

förhållande till fornlämningsyta, olika undersökningsmetoder, aktiva tidsperioder samt skilda 

tillvägagångsätt för att strukturera arkeologiska data. Resultatet i diagrammet hade kunnat se 

annorlunda ut om andra rapporter hade fått representera respektive grav- och boplatsområde.  

       I diagrammet är Degeberga 52:1 med kvoten 0,014 det lägsta värdet av alla sju grav- och 

boplatsområden. Därefter Stora Köpinge 51:1 med kvoten 0,0754, Trelleborg 2:1 med 0,0821, 
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Bunkeflo 105 med 0,0911, Skegrie 39:1 med 0,336 och Färlöv 1:1 med 0,711. Den högsta 

kvoten hade Uppåkra 5:1 med 1,439 (Fig. 9). 

 
Figur 9. Sammanställning av respektive kvot i ett gemensamt diagram. 

 

I det arkeologiska materialet kunde det inte utläsas några treskeppiga hus, tvåskeppiga hus 

eller husgrunder alls. Anledningen till det är oklart men är en variabel som gemensamt 

saknades hos alla sju grav- och boplatsområden. Dessutom har inga tydliga sociala- och 

ekonomiska skillnader i det arkeologiska materialet kunnat urskiljas i 

undersökningsmaterialet. Det som presenteras i kvoten är framförallt mängden arkeologiskt 

material men även undersökningens utgrävningsyta och aktiva år för respektive fornlämning.  

       Att definiera begreppet centralplats är svårt, och att undersöka och jämföra fornlämningar 

baserat på det är ännu svårare. Med den traditionella förståelsen av centralplatsbegreppet kan 

en fornlämning vid ett tillfälle uppfylla ett kriterium eller ha CPI-fynd som kan tyda på en 

central karaktär. Därefter skiljer sig det som gör respektive fornlämning utmärkande så 

mycket att en jämförelse kan upplevas som irrelevant eller omöjlig. Till exempel på ett 

tillfälle med svårigheter i jämförelse är det tjocka kulturlagret i Uppåkra 5:1 i jämförelse med 

runstenen som påträffades i Färlöv 1:1. Att jämföra de arkeologiska lämningarna på samma 

grunder är omöjligt.  

       Med hjälp av Fabechs och Ringtveds triangelmodell och den traditionella förståelsen av 

centralplatsbegreppet går det att utifrån undersökningen försöka placera respektive 

fornlämning i tredelningen. Enligt mig, baserat på modellen och allmänna kriterier för 

centralplatser, består min undersökning av två centralplatser (Uppåkra 5:1 och Skegrie 39:1), 

en boplats med rik miljö och regional betydelse (Degeberga 52:1) och två ordinära boplatser 
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(Stora Köpinge 51:1 och Bunkeflo 105). Därefter tolkar jag Färlöv 1:1 och Trelleborg 2:1 som 

gravfält och kan därför inte applicera fornlämningarna med samma metoder.   

       Däremot tänker jag inte argumentera för att min tolkning av de fem grav- och 

boplatsområdena stämmer. Att utnämna platser och placera dessa i hierarkier bör ha en större 

koppling än till det arkeologiska materialet. Som Helgesson menar kan makten och centralitet 

vara knuten till platser som inte framstår som iögonfallande i det arkeologiska materialet, utan 

bör alltid bedömas i förhållande till sin kontext som Lihammer menar.  

       I diagrammet går det att konstatera att Skegrie 39:1, Färlöv 1:1 och Uppåkra 5:1 är 

fornlämningarna med högst kvoter. Det är även enbart de tre fornlämningarna som genom 

sina rapporter blivit beskrivna som platser med en unik karaktär. Trots att jämförelsen mellan 

alla fornlämningars kvoter var ett misslyckande, går det att utifrån undersökningen göra en 

stark koppling mellan mängden arkeologiskt material och uttalande av unika karaktärer.  
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8. Diskussion  

Begreppet centralplats, och generella begrepp som beskriver en högre standard än det 

normala, är kopplat till att vara fornlämningar med ett stort arkeologiskt material. Samtidigt 

som det kan anses som en självklarhet finns det en problematik. Ett stort arkeologiskt material 

behöver inte nödvändigtvis kopplas till platser med högre standard. Det breda materialet kan 

vara en följd av andra faktorer som exempelvis goda bevaringsmöjligheter.  

       Att enbart utifrån den kvantitativa metoden är det svårt att nyansera centraliteten av 

boplatsmaterialet. I kvoten försvinner fornlämningens unika egenskaper. Det som blir kvar är 

en sammanställning av det arkeologiska materialet i sifferform. Genom en siffra är det svårt 

att göra en nyansering. Däremot för att nyansera synen på centralitet argumenterar jag för 

Lihammers teori om att centralitet är kopplat till det omgivande landskapet. Centralitet 

utmärks inte per definition av värdefulla föremål eller en stor mängd arkeologiskt material. 

Den verkliga centraliteten utmärks av det sociala sammanhanget som platserna laddats av 

människor. Centrala funktioner behöver nödvändigtvis inte lämna synliga spår alls (Lihammer 

2007: 82–83).  

       Därefter väcks frågeställningen ifall det sociala sammanhanget, som Lihammer 

förespråkar, går att undersöka arkeologiskt. Direkt möts frågan av flera svårigheter, men det 

behöver inte vara helt omöjligt. En möjlighet kan vara att fornlämningar tolkas ur flera 

perspektiv av flera oberoende arkeologer. Baserat på de olika perspektiven och tolkningarna 

som uppkommit kan fornlämningen framkalla en känsla av det forna sociala sammanhanget. 

En förutsättning för metoden är att det alltid finns utrymme för nya tolkningar och 

uppfattningar om fornlämningar. Att alltid lämna utrymme till nya tolkningar i sig kan 

nyansera bilden av centralitet och fornlämningsbilder överlag.  

       Att se arkeologi som en flytande princip som alltid har möjlighet att omformuleras är en 

förmån. Ett steg för att bevara känslan av en flytande princip är att vara försiktig med att sätta 

titlar på fornlämningar för snabbt, exempelvis ge Uppåkra titeln centralplats eller Trelleborg 

ett gravfält. Att ge ut titlar bidrar till att det ger platsen en fornlämningsbild som kan vara 

felaktig och minskar utrymmet för andra tolkningar av fornlämningen. Att sätta namn och 

titlar är enligt mig inte nödvändigt i första hand, förutom att skapa intresse hos människor. Är 

det egentligen viktigt inom arkeologin att sätta titlar på en fornlämning, eller görs det enbart 

för att gynna turism. Å andra sidan ska det inte vara helt omöjligt att sätta namn på 

fornlämningar. Däremot ska det göras av rätt anledning och baseras på en större kontext än 

enbart en stor mängd arkeologiskt material.  

       Mängden lämningar ger inte per automatik en indikation för platsens förhistoriska 

betydelse. Att ett stort arkeologiskt material gör en undersökning mer intressant är förståeligt. 

Däremot bör det undersökas med skeptiska glasögon innan det arkeologiska materialet, det 

omgivande landskapet och hela kontexten undersökts.  
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       Den traditionella förståelsen av centralitet är enligt mig snäv, eftersom den i stor del 

enbart baseras på värdefulla lämningar ur hierarkiska perspektiv. Min undersökning strävande 

efter att applicera förståelsen och jämföra det på sju grav- och boplatsområden. Jämförelsen 

gick inte att genomföra eftersom fornlämningarna hade så olika förutsättningar och att det 

arkeologiska materialet skiljde sig för mycket.  

       Däremot för att det i framtiden ska kunna genomföras liknande undersökningar med 

kvantitativa inriktningar är digitaliseringen av arkeologin en grundläggande förutsättning. En 

digitaliserad arkeologi öppnar många möjligheter för liknande undersökningar, men också för 

arkeologin som disciplin. För att framtida undersökningar ska kunna genomföra en rättvis 

jämförelse är det därför at stor vikt att fornlämningarna kommer från liknande förutsättningar.  

       Min undersökning försökte skapa liknade förutsättningar genom att utvälja sex 

fornlämningar som på något vis liknade Uppåkra. Däremot var min teknik inte tillräcklig. Det 

räcker inte att exempelvis välja samma lämningstyp i FMIS eftersom varje fornlämning har en 

unik anledning att hamna under samma kategori. För att underlätta hela processen att välja 

lämpligt undersökningsmaterial och hitta information kring dessa är en gemensam digital 

källa för alla fornlämningar, liksom DAP, ett steg i rätt riktning.  

       Återigen varför kvantitativa metoder, liksom tabellen i min undersökning eller fyndlistor i 

rapporter, ger en fördel för arkeologin eftersom de är opåverkade av andras tolkningar. Det 

fungerar som en digitaliserad backup av det arkeologiska materialet som utgör fornlämningen 

och öppnar möjligheter för att skapa fler tolkningar och bidra till fler perspektiv i framtiden.  

       Utifrån en tabell eller en fyndlista går det att skaffa en översikt av fornlämningsbilden, 

vilket är en bra utgångspunkt för en egen tolkning och helhetsbild. Dessutom bidrar 

kvantitativa sammanställningar liksom tabeller, listor, diagram eller digitalisering överlag till 

en tydligare och mer överskådlig fornlämningskontext.  

       Eftersom arkeologi, i första hand, baseras på det arkeologiska materialet är jag förvånad 

hur många rapporter som inte tydligare redovisar det arkeologiska materialet. Istället ligger 

fokus på att framföra de tolkningar som arkeologerna under undersökningen skaffat sig i 

stunden, och lämnar det arkeologiska materialet obemärkt. Arkeologiska rapporter bör ha en 

mer detaljerad behandling av fynd och material, speciellt med tanke på att arkeologiska 

undersökningar är ett destruktivt tillvägagångssätt. Det som en gång grävts upp, kan aldrig 

grävas upp igen.  
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9. Slutsats 

9.1. Resultat 

 

Kvantitativa metoder bidrar indirekt till att nyansera bilden av centralitet för det skånska 

boplatsmaterialet. Kvantitativa metoder, liksom tabeller, listor, diagram eller digitaliserade 

sammanställningar allmänt, öppnar möjligheten till att nyansera synen på centralitet eftersom 

det arkeologiska materialet finns samlat digitalt för framtida tolkningar.  

       Kvantitativa sammanställningar av arkeologiska undersökningar bidrar till ett opåverkat 

material som öppnar möjligheter för andra perspektiv i framtiden. Traditionella metoder lyfter 

ofta värdefulla lämningar i hieratiska perspektiv i samband med centralitet och glömmer 

resterande material, vilket inte bidrar till ett bredare perspektiv.  

9.2. Framtida forskning 

 

Jag vill i detta kapitel ge tips och förbättringsmöjligheter till eventuella framtida studier inom 

samma eller liknande område som min kandidatuppsats.  

       Först vill jag lyfta betydelsen av att den kvantitativa undersökningen baseras på 

tillförlitliga källor. I mitt fall har jag använt mig av arkeologiska rapporter. För att kvantifiera 

data från arkeologiska undersökningar är det av stor vikt att undersökningarna är så lika som 

möjligt. Det kan delvis vara med avseende på vilken sorts undersökning det är, 

undersökningsytans storlek, hur länge undersökningen pågår och vilka metoder som används 

för att undersöka det arkeologiska materialet. Att lägga ner mycket tid på att välja lämpliga 

källor kommer gynna en genom hela skrivprocessen.  

       Dessutom är det en fördel att noga välja vilka undersökningsvariabler tabellen ska 

behandla. I min mening är det alltid bäst att använda så mycket information som möjligt. 

Däremot är avgränsning viktigt för att anpassa sig inom skrivandets tidsram.  

       Slutligen vill jag ge ett tips till framtida forskning om Uppåkra. Tipset är ”Nyckeln till 

Uppåkra”, som är en databas av alla fynd som påträffats i Uppåkra. Projektet leds av Lunds 

universitet med Mats Roslund i spetsen. Min studie hade haft stor nytta av projektet för att 

uppnå en tydligare fornlämningsbild av Uppåkra och fynden. Databasen beräknas vara klar i 

början av juli 2019.  
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10. Sammanfattning  

Uppsatsens målsättning har framförallt varit att problematisera centralplatsbegreppet. 

Ytterligare en målsättning var att undersöka möjligheterna med att använda kvantitativa 

metoder för att analysera dokumentation från arkeologiska undersökningar.  

       Frågeställningarna som varit i fokus är ”kan kvantitativa metoder bidra till möjligheter för 

att nyansera bilden av centralitet för det skånska boplatsmaterialet” och ”på vilket sätt skulle 

kvantitativa sammanställningar av arkeologiska undersökningar kunna bidra med andra 

perspektiv på förhistoriska boplatser i jämförelse med traditionella metoder”. 

       För att besvara på frågeställningarna är uppsatsens baserad på en undersökning som utgår 

från en kombination av kvalitativa- och kvantitativa angreppsätt. Den kvantitativa metoden 

uttrycks i uppsatsens datainsamling som består av sju grav- och boplatsområden i Skåne, som 

kallas Bunkeflo 105, Degeberga 52:1, Färlöv 1:1, Skegrie 39:1, Stora Köpinge 51:1, 

Trelleborg 2:1 och Uppåkra 5:1.  

       Datainsamlingen, som inhämtats från en rapport för respektive fornlämning, redovisas i 

en enskild tabell. Tabellen redovisar först aktiva år, utgrävd yta samt antal fynd, antal 

anläggningar och antal husgrunder. I tabellens sista kolumn presenteras en kvot. Kvoten är 

utformad för att representera varje grav- och boplatsområde i analysen. I analysen illustreras 

och jämförs de sju kvoterna i ett gemensamt diagram. För att ge en bredare förståelse av varje 

grav- och boplatsområdes karaktär behandlas även materialet med kvalitativa metoder.  

       Vid uppsatsens begynnelse var det redan bestämt att undersökningen skulle inkludera den 

kända järnåldersfornlämningen i Uppåkra. Därefter valdes resterande fornlämningar från 

sökningar i FMIS med utgångspunkt att likna Uppåkra så mycket som möjligt.  

       Resultatet blev att kvantitativa metoder bidrar indirekt till att nyansera bilden av 

centralitet för det skånska boplatsmaterialet och att kvantitativa sammanställningar av 

arkeologiska undersökningar bidrar till ett opåverkat material som öppnar möjligheter för 

andra perspektiv i framtiden. Än så länge, utan en gemensam digital källa för arkeologiskt 

material, är kvantitativa metoder en omfattande och krävande process.  
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