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Fig. 1. Bollerup i Tomelilla kommun, Skåne.

Figur 2. Bollerup med platsen för undersökningen markerad med pil. Utdrag ur fastighetskartan.

Sammanfattning
I samband med anläggandet av nytt VA inom fastigheten Bollerups säteri 3:5 har schaktning inom såväl den södra delen av
borggården som i vallen söder om vallgraven skett.
I samband med VA-arbetet var vattennivån tillfälligt sänkt i
vallgraven, vilket medförde att en bastant stenskoning längs den
södra kanten av vallgraven blottades. Söder om stenskoningen
fanns en ca 4 m bred ”platå”, och därefter tog vallen vid. Schaktet genom vallen var ca 0,8 m brett och ca 1,5 m djupt. I botten
av schaktet fanns enstaka tegelbitar, vilket tyder på att materialet
i vallen är påfört. I kanten av vallen mot söder, ca 0,3 meter under marknivån, fanns en stabil stenskoning som var ca 1,8 m
bred. Detta är sannolikt en förstärkning av vallen för att hålla
massorna på plats.
Inne på borggården började schaktningen nere vid vallgravskanten, där schaktet var ca 1 meter brett. Schaktningen gjordes genom stenskoningen längs den nedre vallgravskanten. Schaktet
var ca 0,8 m brett och ca 1,4 m djupt mitt på vallen. I schaktets
norra del, i anslutning till ett växthus, fanns några tegelstenar
med medeltida mått. I övrigt gjordes inga arkeologiska iakttagelser inne på borggården.
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Inledning
I samband med anläggandet av nytt VA inom fastigheten Bollerups säteri 3:5 har markingrepp gjorts. Då markingreppen berörde Bollerups borg, belägen inom Bollerups äldre bytomt (RAÄ
13 i Bollerups socken), beslutade länsstyrelsen i Skåne län att en
arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning skulle företas. Undersökningen genomfördes den 23/5 2011
av arkeolog Lars Jönsson för Sydsvensk Arkeologi AB.

Läge och topografi
Bollerup ligger på Österlen, ca 8 km sydost om Tomelilla, omgivet av svagt böljande fullåkersbygd. Jordarten domineras av
lerig morän med inslag av moränfinlera, morängrovlera samt
sedimentär bergrund.
Byn domineras i den centrala delen av en borg och borgholme,
vilken är omgiven av en vallgrav. Norr om borgholmen ligger
stora stallbyggnader, och öster om ligger kyrkan.

Historisk och fornlämningsmiljö
Ortnamnet, i äldsta kända form Bullathorp, består av ändelsen –
torp i betydelsen nybygge samt förleden Bulle – troligtvis ett
mansnamn.
Den romanska stenkyrkan med runt torn byggdes på 1100-talet
och välvdes på 1400-talet. Korpartiet med korsarmar och absidformad sakristia tillkom 1869.
Godset är känt sedan 1200-talets mitt. Vid den tidpunkten var
godset i släkten Dues ägo. Den medeltida huvudbyggnaden, det
fasta huset, har sannolikt fått sin form vid 1400-talets slut genom att två äldre stenhus byggts samman. En ny huvudbyggnad
uppfördes i mitten av 1800-talet. På 1700-talet besökte kommisionslantmätare Johan Lorents Gillberg (1726–93) Bollerup i sitt
uppdrag att författa en beskrivning över länet. Han skriver bl a
att det funnits dubbla vallgravar kring borgen, något som man
idag inte kan se några spår av (Wallin 2007, s. 46). Det framgår
inte heller med någon tydlighet på 1754 års eller 1776 års karta
att det funnits dubbla vallgravar.
År 1927 gjordes byggnadsarkeologiska undersökningar på borgen. Vid den tidpunkten grävde man även från den nuvarande
ingången runt det sydöstra hörnet. Här påträffades en äldre tegelbyggnad, eventuellt ett torn. Det har även påträffats en källare med valv vid det fasta husets nordvästra hörn (Kockum
2010, s. 9).
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Andra arkeologiska insatser har gjorts i form av en antikvariskkontroll 1983, då vallgraven muddrades. Inga fynd framkom vid
detta tillfälle (Anglert 1983). År 1989 uppfördes stall och ridhus
i byns nordöstra utkant varför en arkeologisk förundersökning
genomfördes. Inget av arkeologiskt intresse påträffades (Helgesson 1989). Strax nordväst om nybyggnationen företogs 1991, i
samband med ett husbygge, en antikvarisk kontroll. Inte heller
vid detta tillfälle påträffades något av antikvariskt intresse
(Björk 1991).
År 2008 gjordes en övervakning av markingreppen i samband
med schaktning för fjärrvärme. Vid undersökningen påträffades
strax norr om borgholmen raseringslager som kan sättas i samband med en ekonomilänga från 17–1800-talen. På borgholmen
dirigerades schaktet om för att undvika ett område markerat som
ruiner efter stenbyggnader på 1700-talskartorna. Dock påträffades en del rivningsmassor med medeltida inslag. I schaktet
framkom även stenhällar som möjligen kan kopplas till den
trädgårdsanläggning som är markerad på det historiska kartmaterialet (Kockum 2010, s. 9).
I samband med förläggning av värmekulvert och dränering utfördes år 2009 och 2010 en arkeologisk förundersökning i form
av schaktningsövervakning. Vid undersökningen påträffades
rivningsmassor strax utanför kyrkans bogårdsmur. Vid den
”nya” mangårdsbyggnaden på borgholmen framkom rivningsmassor från äldre byggnader samt en mur från tidigare byggnad.
Byggnaden finns inte med i det historiska kartmaterialet och bör
således dateras till senast 1700-talet (Kockum 2010).
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Figur 3. Bollerups borg med borgholmen och vallgraven runt denna. På figuren framgår
platsen för schakten (schakt 1 och 2). Utdrag ur fastighetskartan.

Undersökningsresultat
Schaktningen inför nedläggningen av VA-ledningen utfördes
såväl i vallen söder om vallgraven som i den södra delen av
borgholmen (se figur 3). Ledningen skulle dras från en befintlig
koppling på borgholmen, nedför den norra vallgravskanten, genom vallgraven och slutligen genom vallen söder om vallgraven
till en befintlig kopplingsbrunn. Schaktningen började söder om
vallgraven (schakt 1), därefter grävdes schaktet inne på borgholmen (schakt 2).

Schakt 1 – söder om vallgraven
Det första schaktet sträckte sig från den södra kanten av vallgraven, genom vallen och fram till en befintlig brunn söder om vallen. Schaktet var ca 39 m långt. Närmast vallgraven var schaktet
ca 0,4 m brett, medan schaktet genom vallen var ca 0,8 m brett
och ca 1,5 m djupt.
I samband med VA-arbetet var vattennivån tillfälligt sänkt i
vallgraven, vilket medförde att en bastant stenskoning längs den
södra kanten av vallgraven blottades. Ungefär en meter av
stenskoningen schaktades bort. Söder om stenskoningen fanns
en ca 4 m bred ”platå”, och därefter tog vallen vid. I kanten av
vallen påträffades lite tegelskrot. Där fanns även en relativt stor
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Figur 4. Schaktning genom stenskoningen längs
den södra kanten av vallgraven. Foto: Lars Jönsson.

sten. Den norra delen av vallen utgjordes framför allt av lösa,
porösa massor med mycket skiffer, blandat med jord och sten. I
botten av schaktet fanns enstaka tegelstycken, vilket tyder på att
materialet i vallen är påfört. I den södra delen av vallen upphörde skiffret, och istället utgjordes vallen mer eller mindre av
enbart, brungrå humös matjord. Ungefär där vallen började falla
mot söder skymtade toppen på en sten i botten av schaktet.
I kanten av vallen mot söder, ca 0,3 meter under marknivån,
fanns en stabil stenskoning. Stenskoningen var ca 1,8 m bred
med stenar i storleken 0,75 x 0,4 m blandat med lite mindre stenar. Fyllningen mellan stenarna i stenskoningen utgjordes av
lerinblandad brungrå humus med inslag av tegel. Detta är sannolikt en förstärkning av vallen för att hålla massorna på plats.
Figur 5. Ett parti av schaktet genom vallen söder
om vallgraven. Foto: Lars Jönsson.

I den södra delen av vallen fanns en sandficka som låg ca 1,10
m under marknivån. Mycket tyder på att sanden var påförd. I
den södra delen av schaktet förekom det även lera i botten, vilket kan vara den ursprungliga undergrunden.

Figur 6. Ett parti av en stenskoning som var placerad i den nedre kanten av vallen söder om
vallgraven. Foto: Lars Jönsson.
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Schakt 2 - borgholmen
Schaktet från vallgravskanten till borgholmsplatån var ca 10,15
m långt, ca 1,4 meter djupt, och ca 0,8 meter brett. När schaktet
hade nått kanten på borgholmen gjorde det en skarp sväng mot
väster, rundade ett växthus, för att avslutas vid en befintlig
koppling.
I syfte att finna gamla ledningar och undvika dessa började
schaktningen nere vid vallgravskanten med en bred skopa. Därefter fortsatte schaktningen med en ca 0,5 m smal skopa bredvid
ledningarna. Även på denna sidan av vallgraven började schaktningen med att ca en meter av stenskoningen vid den nedre vallgravskanten grävdes bort. Stenskoningen utgjordes av rejält
stora stenar i botten, vilka var minst 1 x 0,8 meter stora.
Vallen var uppbyggd av brungrå, lerinblandad humus med inslag av skiffer. I botten av schaktet, vid nordöstra hörnet av
växthuset, fanns en tendens till tegelmur, men troligtvis var det
endast påförda massor eller raseringsmassor med grå lera och
tegel. Det fanns även några tegelstenar med medeltida mått i
fyllningen från schaktets skarpa vinkel vid växthuset till brunnen i väster. I övrigt gjordes inga arkeologiska iakttagelser på
borgholmen.

Figur 7. Schaktet längs kanten mot vallgraven i den södra delen av borgholmen. Längs sluttningen ligger stora stenar tillhörande stenskoningen i vallgravskanten. I bakgrunden skymtar
ett växthus, och bakom detta kontorsbyggnaden ”Tage Sylwan”, byggd på 1700-talet.
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