
�

Vid Nybroåns mynning
Hösten 2011 gjordes en arkeologisk slut
undersökning av ett 9 000 m2 stort område 
vid Nybrostrand, Stora Köpinge socken i 
Ystad kommun (figur 1). Området ligger 
omkring 900 m från dagens kustlinje och  
500 m öster om Nybroåns nuvarande sträck
ning. Inom området undersöktes bebyggelse
lämningar från brons och järnålder.1 I den 
här artikeln behandlas den inhägnade gård 
från romersk järnålder (perioden Kr.f.–400 
e.Kr.) som undersöktes på platsen (figur 2). 
Gårdslämningen visade sig vara mycket väl

bevarad och bestod av spåren efter ett lång
hus, ett uthus samt en kraftig hägnad runt 
hela gården. Hus och gårdstyp tillsammans 
med fynd och 14Cdatering tyder på att den 
kan ha byggts under den senaste delen av 
äldre romersk järnålder (slutet av 100talet 
e.Kr.) och varit i bruk in i yngre romersk 
järnålder (200talet e.Kr.).
 Ett par kilometer inåt land, längs Nybroån, 
har det funnits ytterligare gårdsbebyggelse 
från romersk järnålder.2 Gravar från perioden 
har också undersökts i området. Särskilt ut
märkande är en urnebrandgrav vid Piledal, 
omkring tre kilometer nordost om gården vid 
Nybrostrand. I graven fanns importfynd och 
ädelmetall i form av fragment av en vinskopa 
och fragment av en guldberlock.3 Fynden 
 tyder på direkta eller indirekta kontakter med 
romerskt område, och på en rikedomsmiljö i 
bygden. 

Gården
Gården vid Nybrostrand kan utifrån sin stor
lek närmast inordnas under kategorin »stora 
gårdar» i Skåne.4 De båda husens totala yta 
har uppgått till ca 175 m2 (figur 2). Gårdens 
huvudbyggnad har bestått av ett stort långhus 
med flera rum och dörrar, både på norra och 

En inhägnad gård från romersk järnålder  
vid Nybroåns mynning 

Av fil.dr, arkeolog Kristian Brink & fil.kand, arkeolog Thomas Linderoth 
Sydsvensk Arkeologi AB, Kristianstad och Malmö
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Figur 1. Undersökningsområdets läge i sydöstra Skåne. 
Nybroån löper strax väster om området.
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södra sidan. Huset har fungerat som bostad 
med bl.a. ett större rum i den västra halvan av 
huset. I övrigt kan rummen ha fungerat som 
kök, förråd och stalldelar men detaljerna 
kring deras exakta funktion är svårare att 
fastställa. Fynden från huset är få. Det finns 
ett litet antal skärvor keramik. Ett par skärvor 
har fin, slät yta med dekor i form av ristade 
linjer. En av dessa skärvor är en liten hank 
som kan ha tillhört en kopp. Det lilla uthuset 
har tolkats som ett kokhus utifrån den rikliga 
mängd förkolnade sädeskorn som påträffa
des (figur 3). Förekomst av förstorade grodd
plattor och humlefrö indikerar att bryggning 
kan ha ägt rum. Den välbevarade hägnaden 
har varit kraftig och omslutit ett gårdstun om 
1 9�5 m2. I söder och öster har större öpp
ningar funnits. Stolpsättningen, med dubbla 
stolphål på ömse sidor, i den södra öppning
en tyder på en kraftigare portkonstruktion 
här (figur 2). Den östra öppningen hade inga 
direkta spår efter grind eller port, men har 
sannolikt haft en sådan. Husens placering 
innanför hägnaden ger ett tydligt intryck av 
fram och baksida. Gårdstunets framsida har 
utgjorts av den större öppna ytan innanför 
öppningarna medan ytan norr om långhuset 
och väster om kokhuset har utgjort baksida. 
De senare ytorna kan ha innehållit mindre 
trädgårdsytor eller s.k. kålgårdar, vilket före
slagits för andra gårdar i Skåne.5 Det är inte 
helt klarlagt om boskap stallats i långhuset, 
men det är fullt tänkbart. Boskap kan också 
ha hållits innanför hägnaden, exempelvis 
nattetid. Boskapen har i så fall behövt hållas 
borta från de små trädgårdsytorna. De mindre 
hägnaderna norr om långhuset kan ha haft en 
sådan funktion (figur 2). Om det är boskapen 
eller växterna som hägnats in kan däremot 
inte säkert avgöras. Utanför hägnaden har 
större åkerytor liksom betesmarker för bo
skapen funnits. Förkolnade sädesrester visar 
att man framför allt odlat korn, men det finns 
även hirsfrö i materialet. Åkrarna har säkerli

gen gödslats även om vi just i det här fallet 
inte har några konkreta spår av detta. Sanno
likt har också tillgången till betesmarkerna 
varit tydligt reglerad mellan gårdarna i om
rådet.
 Huslämningar av den typ som gården haft 
är relativt vanliga, och har undersökts på 
flera platser i framför allt västra Skåne. Spår 
efter hägnader är däremot relativt ovanliga 
sett till husbeståndets omfattning.6 De är 
dessutom mer eller mindre sporadiskt beva
rade vilket gör det svårt att med större säker
het avgöra exakt storlek på det inhägnade 
området, eller att med säkerhet avgöra vilket 
eller vilka enskilda hus de omgärdat. Gården 
vid Nybroån utgör här ett tydligt undantag 
och är den mest välbevarade i sitt slag i det 
skånska materialet. Ett jämförbart exempel 
skall kort nämnas. Vid Hyllie i de södra ut
kanterna av Malmö har en mycket stor gård 
med hägnad undersökts. Långhuset var när
mare 50 m långt och det fanns lämningar 
 efter två små ekonomibyggnader innanför 
hägnaden.7 Hägnaden som omfattade en yta 
på 2 750 m2 var däremot inte lika välbevarad 
som hägnaden tillhörande gården vid Nybro
ån. På Hylliegården har den sydöstra delen 
av det inhägnade området föreslagits varit 
ämnad för boskap. En avdelande hägnad har 
hindrat boskapen från att ta sig in på resten 
av gårdstunet och de ytor där bl.a. ekonomi
byggnaderna stått.

Gården och bygden
Gården med sin kraftiga hägnad har legat 
strategiskt till ur kommunikativt hänseende. 
Det är inte otänkbart att det i närområdet 
kring åmynningen funnits en lokal hamn.� 

Gården har legat som en port mot bygden 
längre inåt land. Här har man kunnat kontrol
lera människors rörelse och transporter av 
varor in och ut ur bygden.9 Gården med hus 
och hägnad har planerats och byggts för att 
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ge intryck av makt. Den kraftiga hägnaden 
kring gården har i sig gjort ett manifest in
tryck på den som närmat sig. Långväga be
sökare som rest hit med båt har närmat sig 
söderifrån. När man gått in genom den port
lika södra öppningen i hägnaden har det stora 
långhusets hela längd hamnat i blickfånget. 
Långhusets stora rum har bl.a. haft en funk
tion som samlings och festlokal vid besök 
både från bygden och mer långväga ifrån.10 
Kanske är det i det sammanhanget indikatio
nerna på bryggning i det lilla kokhuset skall 
ses. Den dekorerade keramik som hittades i 
huset kan mycket väl tillhöra resterna efter 
serviser använda vid fester på gården. Häg

nader av den typ vi ser här har i andra sam
manhang kopplats till en försvarsfunktion.11 

Det kan i sin tur ses som ett uttryck för den 
ökade militarisering av samhället som ses i 
Sydskandinavien under loppet av romersk 
järnålder. Tecken på oroliga tider finns. Inom 
danskt område har exempelvis marina spärr
anläggningar undersökts vid kusterna och 
vapengravar förekommer på flera platser  
i Sydskandinavien, inte minst i sydöstra 
 Skåne.12 Om hägnaden haft en konkret för
svarsfunktion på gården vid Nybrostrand vet 
vi däremot inte, även om den som företeelse 
kan ses i ljuset av tidens oroligheter. Gården 
kan ha varit av stor betydelse på det lokala 

Figur 2. Gården med hägnad. Långhuset har varit ca 34 m långt och hägnaden har omslutit ett gårdstun om 1 9�5 m2.
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planet. Sannolikt har en familj i någon form 
av ledande ställning bott där. De har haft 
makt – ekonomisk, social, ideologisk och/el
ler militär – inom den kringliggande bygden. 
Bygden har varit en av flera i Skåne under 
den här tiden – en tid då Uppåkra växer fram 
som den stora centrala platsen i regionen.13 

Summary
In 2011 the remains of a fenced Roman Iron 
Age farm was investigated close to the 
 Nybroån river mouth on the south coast of 
Scania, Sweden. A longhouse, 34 m long, 
and a small cooking house was part of the 
farm. Both houses lied within a fenced area. 
The fence is probably the most well pre
served example of its kind in Scania. The 

farm had a strategic position, close to the 
coast and the river mouth. Its size and sturdy 
fence made a strong impression on people 
visiting the area. People living at the farm 
probably controlled transport and movement 
to farms further inland. A few kilometers 
 further up the river evidence of status has 
been found. A burial contained both gold and 
imported goods indicating contacts with ro
man areas. 

Noter
1 Linderoth 2012.
2 Tesch 1993:214ff, 246.
3 Björk 2005:204f; Helgesson 2002:�3f, �6f .
4 Artursson 2005, Carlie & Artursson 2005.
5 Se Andréasson 200� och Pettersson 2002.
6 Se t.ex. Friman 200�, Carlie & Artursson 2005.

Figur 3. Det lilla uthuset sett från söder. Den centralt placerade härden framträder tydligt. Huset har utifrån det för
kolnande sädeskornsmaterial som påträffades tolkats som ett kokhus, möjligen ett brygghus. Foto: Kristian Brink, 
Sydsvensk Arkeologi.
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7 Andréasson 200�:101 och Friman 200�:�2, 1�5.
� Se Söderberg 2000:2�1ff, fig. 9 där kuststräckan öster 
om Nybroåns mynning ses som viktig i relation till yngre 
järnålderns köpingeorter, Stora och Lilla Köpinge, en 
bit inåt land längs Nybroån; se även Rudebeck 
2002:1�7f, Fig. 4. samt Gröhn 2004:341f, Fig 67 för 
 hypotetiska landvägar i området under bronsålder och 
äldre järnålder.
9 Se Carlie 2005a:416.
10 Artursson 2005:91.
11 Friman 200�:117.
12 Björhem & Skoglund 2009:64f och där anförda refe
renser; Nicklasson 1997:92ff.
13 T.ex. Helgesson 2002; Carlie 2005a och b. 
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