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Figur 1. De fem tomtningarna nedanför fyren. Riksantikvarieämbetets Fornsök.
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TOMTNINGARNA PÅ KULLABERG

Tillfälliga visten vid fiske
Av Kristina Jennbert

Introduktion

På den yttersta udden av Kullaberg nedanför fyren finns ett antal 
förbisedda fornlämningar, så kallad tomtningar. Vi vet inte så myck-
et om dem. Det rör sig om enkla stenkonstruktioner som ligger i 

direkt anslutning till klipporna. I Mölle kallas tomtningarna för stenstu-
gor. Vid inventeringar och arkeologiska undersökningar har samma typ 
av fornlämning kallats för hägnad, stengrund eller stenkrets. Efter många 
decenniers begreppsförvirring benämns de numera för tomtningar. Riks-
antikvarieämbetet definierar en tomtning som en strandbunden byggnad 
med stenvallar (stenmurar) vilka omger en stenröjd och plan yta. Jordfasta 
block eller fast berg kan utgöra en del av en vägg.1

Fem av de sex tomtningar som finns på Kullaberg undersöktes i mitten 
av 1800-talet och är idag registrerade i Riksantikvarieämbetets Fornsök 
(Figur 1). De flesta av dem är igenrasade och på grund av växtlighet är de 
knappt synliga idag. Endast en av dem har fortfarande stående stenväg-
gar (Figur 2). Tomtningarna på Kullaberg ligger samlade inom ett cirka 
80 x 150 meter stort område. De är belägna på små avskilda avsatser inpå 
klipporna alldeles intill havet. De är lagda intill sådana klippor som kan 
fungera som en vägg. Man har utnyttjat klipporna och klippskrevorna för 
att få ett optimalt stabilt skydd mot vindarna. Fyra av dem är placerade 
intill klippväggen så att de får skydd för de västliga vindarna. Den femte är 
exponerad mot väster med en klippvägg i öster vilket borde ge ett bra skydd 
för de ostliga vindarna. Stengrunderna är invändigt cirka 3 x 3 meter. Sten-
väggarna är kallmurade och det finns inga belägg för en takkonstruktion. I 
några av dem har man registrerat ingångar men de är idag knappt synliga. 
Frågan är hur gamla tomtningarna är och på vilket sätt de har använts.

Under 1850-talet undersökte baronen Carl Gyllenstierna och arkeologen 
Nils Gustaf Bruzelius tomtningarna, snäckhögar och en stenåldersboplats 
nedanför fyren. Efter tidens mått var de pionjärer i att professionellt undersö-
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ka fornlämningar. De kallade byggnaderna för ruiner eller kojor. De antog att 
de var samtida med stenåldersfynden och att de var urinvånarnas bostäder.

Det har funnits fler tomtningar nere vid fyren, en söder om fyren och 
någon vid Ransviken enligt uppgifter på baronen Carl Gyllenstiernas skis-
ser. Han skriver:

Wid Ranswiken hittades enligt kapten Elfverssons uppgift, wid därstädes 
werkställd gräfning i närheten af byggnaderna – en mängd flintskärfvor, 
några flintkärnor, en skedformig flintsten, ett ämne till en lans, samt en 
sten 6 ½ tum lång, slät på ena sidan, hvilken möjligen warit begagnad som 
slipsten. Enligt kapten Elfverssons uppgift lärer äfven söder om Fyren fin-
nas märken efter en urgammal bostad.2

Tomtningar är en tämligen vanlig fornlämningstyp längs kusterna i Sverige 
och Norge. De finns i de yttre skärgårdsmiljöerna på öar, uddar och skär. 
Det rör sig om enkla stengrunder i varierande storlek, form och konstruk-
tion. Tomtningarna på Kullaberg har hitintills varit osynliga i den arkeolo-
giska forskningen om skånska kustmiljöer och i annan maritim forskning. I 
den här artikeln vill jag lyfta fram dem och de arkeologiska utgrävningarna 
och sätta in dem i en mer modern forskning om tomtningar. Samtidigt 
vill jag ge en historisk bakgrund till tomtningarna på Kullaberg genom att 
förstå dem i ett sammanhang som rör fisket och fiskelägena i Kullabygden. 

Figur 2. Vy mot väster och den bäst bevarade tomtningen. Foto: Anders Wihlborg 2020.
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Arkeologiska undersökningar på Kullaberg
Carl Gyllenstierna och Nils Gustaf Bruzelius undersökte sammanlagt sex 
tomtningar, elva snäckhögar och en oval stenkrets under åren 1852–1855. 
Bruzelius började redan år 1852 att gräva och året därpå anslöt Gyllenstier-
na. Det finns tre olika rapporter från undersökningarna. En rapport ingår i 
Bruzelius reseberättelse från år 1853 till Vitterhetsakademien i Stockholm.3 
En andra rapport är Gyllenstiernas noteringar på hans egna planskisser över 
området.4 En tredje rapport publicerades i handlingar från Oldskriftselska-
bet i Köpenhamn. Fynden uppmärksammades nämligen av Oldskriftsels-
kabet och de blev inbjudna till selskabet redan år 1854 av medlemmarna 
i den danska køkkenmøddingkommissionen.5 De tre rapporterna är inte 
riktigt samstämmiga beträffande fynden i de olika anläggningarna. Det kan 
betyda att de inte alltid var samtidigt på plats. 

Bruzelius och Gyllenstierna var nybörjare i att gräva i fornlämningar och 
dokumenterade grävningarna flyktigt. Det finns sällan detaljerade beskriv-
ningar och måttuppgifter. Carl Gyllenstiernas planskisser över området är 
mycket värdefulla för att idag kunna lokalisera tomtningarna. Efter en to-
pografisk kartering markerade han tomtningarna, snäckhögarna och den 
ovala stenkretsen på kartan. Han numrerade anläggningarna och beskrev 
kortfattat fynden och fyndsammanhangen på skissen (Figur 3 och 4). Han 

Figur 3. Carl Gyllenstiernas planskiss över undersökningsområdet, troligen från år 1853. Krapperups arkiv.
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markerade även tillgången på vatten och skrev: ”att ett stycke norr om huset 
no 3 finnes en med flata stenar kringsatt källa och wid Parishamn några 
hundra meter från huset nr 6 ligger en dylik med godt vatten” (Figur 5). 

Tomtningen nr 1 är belägen i den sydöstra delen av området. Den är 
placerad inpå en hög klippvägg och vätter mot en öppen stenfylld klipp-
avsats (Figur 6). Tomtningen är numera helt raserad, stora block och stenar 
har hamnat inne i tomtningen. I det nordostliga hörnet kan man fortfa-
rande se rester av en kallmurad stenvägg. Tomtningen innehöll endast kol, 
aska och snäckor. Enligt en anteckning från Köpenhamnsrapporten fanns 
även några få flintor. 

Tomtningen nr 2 är idag den bäst bevarade av dem med upp till en halv-
meters kvarstående kallmurade väggar. Den är placerad inpå en mindre 
klippa och vätter mot en öppen stenfylld yta som är avgränsad mot en hög-
re klippa mot norr (Figur 7). Rasmassor ligger utanför väggarna och den 
inre plana ytan är tämligen välrensad från sten. Vid en jämförelse mellan 

Figur 4. Carl Gyllenstiernas anteckningar och planskiss, troligen 1853. Krapperups arkiv.
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fotografier tagna på 1950-talet, åren 2008 och 2022 ser man att väggarna 
under tiden justerats när besökare har ”hjälpt till” att rekonstruera sten-
väggarna. Vid utgrävningen påträffades några fynd. Gyllenstierna skriver:

Nr 2 fanns vid förra gräfningen synbara tecken efter eldstad i nordöstra 
hörnet liksom i nr 1. En mängd krafsade djurben, flintskärfvor, och äf-
ven snäckor. Invid ingången hittades en mängd metkrokar af jern liggan-
des tillsammans i ett hål i muren. Dessutom funnos äfven något fiskben, 
skärfvor från lerkrukor m m. Wid senare af mig företagna gräfning fanns 
utom nyss uppräknade föremål äfven hufvudet samt en liten del af ett stort 
hjul eller båtspik.6

Den största snäckhögen c låg i anslutning till tomtningen nr 2 och i direkt 
anslutning till klippväggen mot norr. Snäckhögen var 12 meter i diameter 
och cirka 30 cm djup. Idag går den inte att återse mer än i form av krossa-
de snäckor spridda på stigen och på marken runtomkring. Två slipstenar 
påträffades i snäckhögen. Den ena var en avlång slipsten av sandsten, drygt 
12 cm lång och 2,5 cm bred. Den andra var lite längre och använd på fyra 
sidor. Mandelgren tecknade av dem och skriver på teckningen att de är lika 
våra moderna slipstenar liksom fiskekrokarna (Figur 8).

Bruzelius beskriver också fyndet av de två slipstenarna:

Den största af alla, på flera ställen äfven ¾ aln djup, samt omkring 20 
aln i diameter. Wid wår gemensamma undersökning träffades snäckor, 
endast litet djur- och fiskben, kol och flintskärfvor. Sedermera har baron 

Figur 5. Vattenhålet närmast tomtning nr 3. Foto: Kristina Jennbert 2022.
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Gyllenstierna derstädes funnit 2 slipstenar, den ene af sandsten och blott 
begagnad på ena långsidan, samt nära 5 tum lång och äfven 1 tum bred. 
Den andre begagnad på alla sidorna, samt 5 1/4 tum lång, högsta bredden 
något öfver ¾ tum.7 

Tomtningen nr 3 är insprängd i en klippskreva och kan idag vara svår att 
upptäcka (Figur 9). En smal klippspalt leder in till den från norr. Den är 
kraftigt raserad men en kvarliggande stengrund markerar en öppen inner-
yta med övertorvade inrasade stenar. Vid grävningen påträffades kol, aska 
och snäckor. Bruzelius skriver att de vid grävningen fann:

Figur 6. Tomtning nr 1. Foto: Kristina Jennbert 2022.

Figur 7. Tomtning nr 2. Foto: Kristina Jennbert 2008.
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Låg i sydöstra hörnet en mängd kol, aska, sönderslagna djurben, snäckor 
och fiskben. Då här var sammanhasad en massa gul aska, har utan tvifvel 
eldstaden warit därstädes belägen. Der och hvar träffades stenskärfwor 
kringspridda.

Fig. 8. Slipstenar funna år 1853 i snäckhögen c. Teckning: Nils Månsson Mandel-
gren. Folklivsarkivet i Lund.
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Tomtningen nr 4 är placerad med utsikt över den öppna platån innanför 
de yttre klipporna. Den ligger skyddad inpå en västlig klippvägg och en låg 
bergknalle mot norr. Den här tomtningen är mer öppet belägen än tomt-
ning nr 3. Den är lika kraftigt raserad och man kan skönja stenväggarnas 
grundstenar. Innerytan är fylld med inrasad sten och idag täckt med hög 
buskvegetation (Figur 10). I Köpenhamnsrapporten skriver Bruzelius och 
Gyllenstierna om fynden:

I nr 4 låg i sydöstra hörnet en mängd kol, aska, sönderslagna djurben, 
snäckor och fiskben. Då på nämnde ställe tillika en mängd gul aska på-
träffades, har troligen eldstaden warit belägen. Der och hvar träffades 
flintskärfvor, liggande kringspridda på golfvet.8

Tomtningen nr 5 är belägen på den öppna platån intill en högre klippa 
som har gett skydd för mer ostliga vindar. Tomtningen låg öppet exponerad 
mot väster. Idag är området bevuxet med buskvegetation och lämningen är 
osynlig. Bruzelius och Gyllenstierna rapporterar i Köpenhamn: 

I no 5 upphittades en myckenhet snäckskal och flintskärvfor. Denna bostad 
har den egenheten, att ej wara af någon klippa skyddad mot de starkaste 
windarne, west och nordwest, å öster deremot stödjer den sig mot en klippa. 
Ingången synes hafva warit i söder eller möjligen å norr invid berget.9

Figur 9. Tomtning nr 3. Foto: Kristina Jennbert 2022.
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Tomtningen nr 6 ligger gömd mellan två klippskrevor och är idag överväxt 
av buskar. Den är inte registrerad i Riksantikvarieämbetets Fornsök. Det är 
sannolikt att rester av den finns kvar i form av stora block från stenväggarna 
(Figur 12). Vid undersökningen på 1850-talet påträffades inte några fynd. 

Av rapporterna framgår inte hur undersökningarna gick till. Man gräv-
de sannolikt små provgropar eller mindre schakt i samtliga byggnader 
och snäckhögar, samt inom den ovala stenkretsen. Det är ett magert fynd-
material i anslutning till tomtningarna, vilket är vanligt också vid under-
sökningar av andra tomtningar längs våra kuster. Dessvärre är föremålen 
idag förkomna och utifrån beskrivningarna i rapporterna går det ej att da-
tera fynden. 

Gyllenstierna och Bruzelius grävde också i delar av en stenåldersboplats 
och de fann tillslagen flinta, flintredskap och anhopningar av snäckskal 
över stora delar av området. Stenåldersfynden påträffades främst på den 
lilla platån och runt den ovala stenkretsen. De antog att alla lämningar på 
platsen var från stenåldern och daterade dem till den senare delen av den 
äldre stenåldern. 

Kullabergsfynden kom att ingå i den då aktuella stenåldersforskning-
en och det var därför de blev inbjudna till Köpenhamn för att berätta om 
fynden på Kullaberg. De danska arkeologerna var inte alls övertygade om 
att stenåldersföremålen och tomtningarna var samtida eftersom man hade 
funnit metallföremål och yngre keramik i tomtningen nr 2. Däremot be-

Figur 10. Tomtning nr 4. Foto: Kristina Jennbert 2022.
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dömde de att stenåldersfynden var av samma karaktär som föremålen i de 
danska køkkenmøddingarna.10 

Det var först arkeologen Knut Kjellmark som genom sina undersökning-
ar av platsen mellan åren 1902 och 1904 visade att flintfynden tillhörde en 
senmesolitisk ertebølleboplats och att tomtningarna var yngre lämningar. 
Kjellmark var en mycket mer erfaren arkeolog. Han lade sina schakt på 
den platå som ligger innanför de brutna klipporna och brydde sig egent-
ligen inte alls om att ytterligare undersöka tomtningarna. Han var insatt i 
strandlinjeförändringarna (Figur 13). Kjellmark ansåg, med rätta, att tomt-
ningarna var mycket yngre, eftersom det fanns fiskekrokar av metall och 
glaserad medeltida keramik i en av dem och att de dessutom ligger på en 
lägre nivå, cirka 6 meter över havet. Stenåldersboplatsen som Bruzelius och 
Gyllenstierna kom i kontakt med är belägen på en betydligt högre liggande 
strandvall som finns 11,5–12,5 meter över nuvarande havsnivå. Idag kal-
lar vi platsen för Mistluren, och den är en välkänd ertebølleboplats.11 På 
Kullahalvön finns flera liknande ertebølleboplatser. De är dessvärre inte 
arkeologiskt undersökta, men deras kustbundna läge och fynd vittnar om 
paralleller med boplatsen nedanför Kullens fyr. 

Dateringsproblematiken är en av de stora frågorna när utgrävningen 
granskades av arkeologer i Köpenhamn och kolleger i Sverige. Steenstrup 
på Oldskriftsselskabet menade att snäckhögarna vid tomtningarna inte kun-

Figur 12. Tomtning nr 6, stenblocken är en del av stenväggarna. Foto: Kristina Jennbert 2022.
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de jämställas med de danska køkkenmøddingarna utan ansåg att de hade 
att göra med mer modernt fiske. Det var inte bara i Köpenhamn man var 
kritisk. Flera personer ifrågasatte att tomtningarna och snäckhögarna skulle 
dateras till stenåldern. Sven Nilsson i Lund som hade intensiva kontakter 
med Nils Christoffer Gyllenstierna på Krapperup bad att få granska de två 
brynstenarna som Carl Gyllenstierna hade påträffat i en snäckhög. Vid ut-
givningen av en nyutgåva av Skandinaviska Nordens ur-invånare: ett försök i 
komparativa ethnografien och ett bidrag till menniskoslägtets utvecklings his-
toria kommenterade han de tvivelaktiga køkkenmøddingarna. Han skriver: 

Jag kommer der äfwen att omtala snäcklagren från de wilda Ur-invånar-
nas tid och skilja dem från en långt senare tid, der man finner förrostade 
metkrokar af jern, och slipstenar af mjuk sandsten, på hvilka knifvar af 
jern, ej af sten, tydligt blifvit slipade. Att man i grannskapet någon gång 
finner en stengraf från urtiden, och kringströdda slagna flintstenar bör ej 
förwilla oss, till och med fiskarena begagnat några af dessa för att krossa 
skalet af musslan, hvars invånare man fästat på kroken. Urinvånarna hade 
inga tama svin eller får eller kor af småvext raçe, såvidt man wet.12

Nils Månsson Mandelgren som samarbetade med Carl Gyllenstierna tio år 
senare var också tveksam. Han granskade fyndmaterialet och rapporterna 

Figur 13. Den högre liggande platån där den ovala stenkretsen var belägen. Foto: Kristina 
Jennbert 2022.
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och ritade av slipstenarna från snäckhögen c (Figur 8). Han uttryckte sin 
tvekan i ett brev från Stockholm till Carl Gyllenstierna den 7 mars 1865:

P.S. Jag har nu studerat Bruzeli undersökning, men jag fruktar han mis-
tager sig i att jemföra det med de danska men grafven som han kallar 
den vill jag gerna undersöka ännu en ty jag förmodar annorlunda, jag, 

Figur 14. Nils Månsson Mandelgrens akvarellerade ritning efter Carl Gyllenstiernas planskiss. 
Folklivsarkivet i Lund.
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önskade gjerna detta och en ritning af de stenar som funnos til varit delen 
af urnan fanns.13

Mandelgren ritade också av Gyllenstiernas planskiss över området. Hans 
akvarellerade ritning är intressant och den tillför ytterligare uppgifter om 
området även om han ibland har missuppfattat läget på vissa tomtningar. 
En anledning är att eftersom Gyllenstiernas skiss är beskuren så ger Man-
delgrens teckning en bild av hela undersökningsområdet. Man ser tomt-
ningarnas läge i förhållande till fyren och havet. Mandelgrens bild ger en 
känsla av topografin och den brutna klippkusten där båtarna kunde läggas 
i de naturliga skrevorna och vikarna (Figur 14).

De arkeologiska undersökningarna av tomtningarna, snäckhögarna och 
stenåldersboplatsen på Kullaberg gav genklang i den vetenskapliga värl-
den. Stenåldersboplatsen har fortsatt att vara aktuell inom framförallt den 
danska stenåldersforskningen. Däremot har tomtningarna fallit i glömska.

Andra tomtningar
I Skåne finns 48 tomtningar registrerade i Riksantikvarieämbetets Fornsök, 
5 stycken på Kullaberg och 43 stycken på Hallands Väderö som i god sikt 
kan ses från Kullabergs norra sida. Tomtningarna på Hallands Väderö är 
samlade i grupper på 14 områden runt ön. Några tomtningar vid Möhamn 
och Lotshamn undersöktes år 1987 med keramik från 1300- och 1400- talet. 
Två tomtningar vid Tjuvaltehamn visade sig ha cirka en halvmeter tjocka 
kulturlager daterades till 1700- och 1800-talet.14 Tomtningarna på Hallands 
Väderö har samma karaktär som de på Kullaberg. 

På flera av områdena med tomtningar finns också så kallad lerbottnar. 
Lerbottnar har däremot inte påträffats på Kullaberg. Några av lerbottnarna 
på Hallands Väderö har undersökts arkeologiskt. Åren 1974 och 1978 un-
dersökte Riksantikvarieämbetet medeltida lerbottnar på en udde på den syd-
västra delen av ön. De var nedgrävda i ett kulturlager med gropar och härdar. 
Platsen ger intryck av att vara använd under kortvariga perioder i samband 
med fiske, med tyngdpunkt på tidig medeltid. Arkeologiska fynd från ro-
mersk järnålder och folkvandringstid påträffades också på platsen.15 Lerbott-
nar dateras företrädesvis till 1100-talets mitt fram till åtminstone 1300-talets 
början utifrån deras förekomst i Skåne och på Själland. Deras funktion och 
datering är ett omdiskuterat problem. Lerbottnarna kan ha att göra med sill-
fisket vid insaltning och vid rensning av fisk. De kan också vara en sorts sä-
songshyddor av tillfällig karaktär som användes i samband med fiske.16
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Med tanke på förekomsten av både tomtningar och lerbottnar inom 
samma områden på Hallands Väderö skulle tomtningarna kunna repre-
sentera ett yngre skede än lerbottnarna. Tomtningar och lerbottnar skulle 
naturligtvis kunna ha samma funktion som tillfälliga visten i samband med 
fiske och fångst. Med det långa tidsspannet i minnet finns det dock också 
andra möjligheter för olika funktioner eftersom lerbottnar också kan vara 
väldigt varierande i storlek och form.17 

Längre norröver längs den norska västkusten upp till Nord-Tröndelag 
finns liknande tomtningar (tufter). De dateras till yngre järnåldern och 
medeltiden och de har använts vid säsongsfiske.18 Det största antalet tomt-
ningar i Sverige finns längs den halländska och bohuslänska kusten. De 
dateras mellan 1300-tal och 1700-tal, men kan också ha använts i modern 
tid i samband säsongsbetonat fiske.19 Utmed den svenska östkusten och i 
skärgårdsmiljörna finns även ett mycket stort antal tomtningar som anses 
vara en del av det medeltida utskärsfisket. Längre norrut längs Bottenviken 
är tomtningarna äldre och daterade till stenåldern och tolkas ha varit vikti-
ga vid sälfångst.20 Dateringarna av tomtningar i Sverige visar att de funnits 
i mer än två tusen år. De användes under stenåldern längs Norrlandskusten 
och under järnålder och medeltid längst Östersjökusten och Blekinge.21

På Själlands nordkust visar arkeologiska undersökningar på Nakkehoved 
på en säsongsmässig bebyggelse från slutet av 1200-talet och 1300-talet. 
Platsen har flera paralleller med de svenska medeltida tomtningarna.22 Från 
medeltiden och in på 1700-talet byggde man på den jylländska västkusten 
också tillfälliga fiskebodar på stranden. De kan parallelliseras med tomt-
ningarna och representerar även där ett säsongsbaserat husbehovsfiske.23 

Den allmänna förståelsen av tomtningar är således att de var temporära 
bosättningar längs våra kuster. Etnologiska studier på västkusten visar att 
tomtningarna hade en nära anknytning till närboende ortsbefolkning un-
der 1800-talet och tidigt 1900-tal. Vid vårens markillfiske övernattade fis-
karna tillfälligt i dem. Man tätade stenväggarna med tång och lade segel 
över som tältdukar.24 

Arkeologiska undersökningar ger oftast ett magert fyndmaterial från 
tomtningarna. De är därför svåra att få grepp om, att datera och att för-
stå deras funktion. Undersökningar av medeltida tomtningar på Söö i Bo-
huslän visar att de har haft olika funktioner och är uppförda under olika 
tidsperioder. De är påbyggda vid olika tillfällen och har haft olika typer 
av överbyggnader som till exempel segel, trädgrenar, virke eller regelrätta 
träväggar.25 

En jämförelse mellan tomtningarna på Kullaberg och andra tomtningar 
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tydliggör svårigheten att datera dem på Kullaberg. Den här typen av tillfäl-
liga säsongsläger har funnits under en mycket lång tidsperiod. Funktionen 
av dem tycks vara olika beroende på geografiskt område. För tomtningarna 
på Kullaberg ligger det närmast till hands att jämföra med tomtningar på 
Hallands Väderö och längs den halländska och bohuslänska kusten samt de 
danska fiskebodarna där säsongsfiske tolkas som den primära funktionen. 
Den lokala fiskehistorien på Kullen ger i det följande en betydelsefull bak-
grund för att kunna förstå villkoren för ett säsongsfiske med en anknytning 
till tomtningarna. 

Fiske och fiskelägen i Kullasocknarna
Redan på 1200-talet fanns ett regelverk som styrde fisket, insaltningen och 
försäljningen av fångsten. Den danska kungamakten beskattade fisket och 
en skriftlig källa omtalar fisket på Kullen.26 Fiskerätten tillhörde den dans-
ke respektive den svenske kungen, men adeln och prästerskapet tog också 
ut skatter fram till början av 1700-talet. Då blev fisket fritt i Kattegatt och i 
Öresund (Nilsson 1969), men fram i tidigt 1800-tal fortsatte bekskattningen. 

Fiskelägena i Kullasocknarna omtalas redan tidigt i skriftliga källor. Från 
senare delen av 1400-talet nämns fyra fiskelägen och årtal då de etablerades 
i Mölle (1491), Arild (1475), Höganäs (1492) och Utvälinge (1491). Det 
saknas uppgifter om fiskebebyggelsens karaktär förutom att de två kapellen 
i Arild och Utvälinge uppfördes. Arilds kapell är idag fullständigt bevarat 
medan kapellet i Utvälinge endast är bevarat med en grund av en rektan-
gulär gråstensbyggnad. En utbredd uppfattning är däremot att bebyggelsen 
i dessa kustbyar var säsongsmässig under medeltiden och att en mer per-
manent bebyggelse växte fram senare.27 

Arkeologiska undersökningar i Arild på 1990-talet visar att det vid 
1500-talets mitt fanns en permanent bebyggelse. Från kyrkans sida var det 
en påtaglig satsning att bygga Arilds kapell för att etablera fiskeläget. Pe-
ter Carelli menar att de skriftliga källorna tyder på att det fanns en vilja 
att reglera och styra mot ett stordriftsfiske under den här tiden. När den 
medel tida Skånemarknadens sillfiske gick tillbaka på 1300-talet började 
fiskelägena längre norrut i Öresund att etableras. Eftersom fisket inte en-
bart baserades på sill utan även på andra fiskarter blev det möjligt att eta-
blera en mer permanent bebyggelse.

Krapperups gods och kyrkan hade ekonomiska intressen i fisket. Fiskelä-
get Arild tillhörde under senare delen av 1400-talet ärkebiskopssätet i Lund 
men var under vissa perioder också förlänat till Krapperup.28 En del av na-
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turainkomsterna till Krapperup bestod av fisk. Krapperups ägare krävde 
”åresild”, det vill säga att de fiskare som tog i land sin fångst på Krapperups 
marker skulle betala en avgift för varje åra i fiskebåten.29 Väl att märka är att 
tomtningarna inte nämns överhuvudtaget i detta regelverk.

I mitten av 1500-talet fick den danske kungens länsman i Helsingborg 
en order om att utse en tullare som skulle se till att kungens tullar och 
rättigheter upprätthölls i fiskelägena. Två fiskelägen i Brunnby socken är 
antecknade i 1569 års landebok. I Arild fanns 40 hushåll och i Mölle 10 
hushåll.30

Antalet hushåll i fiskelägena förändrades beroende på konjunkturerna, 
krigen under 1600-talet och pesten i början av 1700-talet. Carl von Linné 
beskriver Mölle och Arild vid sin resa i Skåne år 1749. Han skriver:

Fiskelägen, Mölleläje och Arillsläje, ligga på ömse sidor om Kullen, där 
han skjuter ut i havet, av vilka Mölleläje ligger söder om Kullen, in vid 
Krapparp, och består av 40 rökar, Arillsläje, som ligger på norra sidan om 
Kullen har också 40 rökar eller fiskare och fångar merendels mera fisk än 
Mölleläje. Vid dessa bägge fiskelägen, som höra under Krapperup, fångas 
den myckna fisken vid Kullen.31 

År 1765 under Petter Gotthard von Kochens tid på Krapperup existerade 
fyra fiskelägen i Brunnby socken: Arild, Mölle, Lerhamn och Nyhamn. By-
fogdar skulle upprätthålla ordningen i lägena och de rättade sig efter den 
kungliga hamnordningen. Godsherren hade som tidigare rätt till en del av 
fångsten. Han kände ansvar för fiskarfamiljerna och bistod dem med virke 
till båtar och hus och understödde dem vid bland annat sjöolyckor.32 Fis-
karna i Mölle, Lerhamn och Arild var tvungna att betala skatt på sina fångs-
ter. Fem procent av fångsten skulle delas mellan Krapperup och prästerna. 
Ett kast eller fyra sillar per val, var 20:e sill skulle lämnas. Under 1800-talet 
fortsatte Krapperup att ta ut en avgift i antalet sillar beroende på hur många 
åror det fanns per båt. Enligt baron Gyllenstierna skulle detta vara en er-
sättning för det virke fiskarna tog i skogen till sina åror.33

Fiskelägena Lerhamn, Lerberget och Nyhamnsläge etablerades på 
1700-talet och på 1800-talet tillkom Skäret, Svanshall och Rekekroken. 
Kontrollen över fisket fortsatte under svensktiden och fisket fortsatte att 
expandera under 1600- och 1700-talen. Fisket och inte minst sillfisket spe-
lade en stor roll för bygden och för Krapperups gods långt in på 1800-talet. 

Det fanns också ett annat intresse för fiskeriet på 1800-talet, där själva 
fiskarterna intresserade Nils Christoffer Gyllenstierna. Genom hans kon-
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takter med fiskare i bygden kunde han förse zoologen Sven Nilsson med 
specifika arter, som sedan ingick i Nilssons systematiska stora vetenskapli-
ga arbete över fiskar.34 

Kullafisket och fiskelägena har i alla tider varit styrda av omfattande 
regleringar och hårda beskattningar från kungamakten, adeln och kyrkan. 
Fiskelägena växte fram till stor del beroende på att godsen fick intäkter från 
fisket och att man behövde fler arbetstillfällen i samband med skiftesrefor-
merna och en växande befolkning.35 I Kullasocknarna var Krapperup den 
störste markägaren och godset hade stor makt över fisket i sina fiskelägen 
och på sina strandägda marker. Men tomtningarna finns utanför fiske-
lägena och nämns inte i någon av de skriftliga källor som tar upp kustfisket. 
Vad betyder detta? Är det så att det fanns ett fiske utanför fiskelägena och 
alla dessa regelverk? 

Kullafisket i Öresund och Kattegatt
På Kullaberg och längs Öresundskusten finns en rad platser från sten åldern, 
bronsåldern och järnåldern som vittnar om ett fiske av många olika arter. 
Fisket var säsongsbetonat och beroende av när olika fiskarter lek-  
eller näringsvandrade från djupare och öppnare hav i Kattegatt in i Öre-
sund. Fisket var sannolikt inte reglerat alls på samma sätt under den förhis-
toriska tiden som det blev från och med medeltiden. I Lahibiagrottan all-
deles intill tomtningarna på Kullaberg finns bland annat benrester av fisk, 
sjöfågel och säl som daterar fiske och havsfångst från 600- och 700- talen 
fram till 1500- och 1600-tal.36 

Tillgången på fisk i Öresund har flukturerat under tidernas lopp. Från 
slutet av 1100-talet till första hälften av 1300-talet hade Skånemarknaden i 
Skanör och Falsterbo sitt egentliga huvudskede. Öresundsfisket nådde sin 
kulmen omkring 1525 och mängden sill rapporteras ha sjunkit redan un-
der 1540-talet. Det är i den perioden då det rika fisket i södra Öresund bör-
jade avta som fiskelägena etablerades i norr på Kullen i slutet av 1400-talet 
och i början av 1500-talet. 

Fångstrapporter från tiden 1737–1832 visar hur Kullafisket kunde varie-
ra år från år. Under de rika sillåren 1741, 1768–69, 1795, 1798–99, 1809–12 
var sillfångsterna för Mölle, Arild och Lerhamn på omkring 20 000 valar 
eller mer. Under de sämsta mellanåren var mängden sill 280–1 400 valar, 
vilket inte ens räckte till ett självhushåll.37 Kullen ansågs på 1700-talet ha 
det bästa fisket och var ledande på fiske i Malmöhus län. In på 1800-talet 
blev sillfisket mer sporadiskt och förutom vanligt fiske på torsk och makrill 
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hade fångsten av hummer och krabbor en stor efterfrågan. En kombination 
av sjöfart, fiske och jordbruk gav en relativt stabil ekonomisk grund för 
samhällena i norra Öresund under mitten av 1800-talet.38 

Tomtningarna på Kullaberg
Genomgången av regelverk för fisket och fiskelägenas etablering ger vid 
handen att tomtningarna inte nämns i några skriftliga källor. Inte heller 
finns de markerade på historiska kartor. Petter Gotthard von Kochen på 
Krapperup nämner inte existensen av dem i sin dagjournal. I byordning-
en för Brunnby socken från år 1833 omtalas de inte heller.39 Regelverken 
innebar att antingen kungamakten, adeln eller myndigheterna kontrollera-
de fisket genom tullar, åresill, skatter eller pålagor om fiskeredskapens ut-
formning från medeltiden till idag. Tomtningarna ligger utanför alla dessa 
regelverk.

De magra resultaten från de arkeologiska undersökningarna av tomt-
ningarna på Kullaberg gör det svårt att datera dem. Jämförelser med andra 
tomtningar längs den svenska västkusten ger däremot möjligheter till att få 
en uppfattning om när de kan ha använts. Min slutsats är att tomtningarna 
på Kullaberg är paralleller till tomtningarna på Hallands Väderö och att 
man kan förmoda att de har använts i alla fall sedan 1300-talet fram till 
1600-talet, möjligen ännu längre fram i tiden. 

Tomtningarna på Kullaberg och på Hallands Väderö bör ha haft liknan-
de funktioner. De vanligaste uppfattningarna är att tomtningarna på Hal-
lands Väderö använts vid säsongsfiske, i samband med säl- och sjöfågeljakt, 
äggsamling eller varit illegala smuggelplatser. Alla dessa tolkningar kan 
vara giltiga för tomtningarna på Kullaberg.

Kullaberg befinner sig onekligen mitt i havet och fisket var en självklar 
del av Kullabygdens näringar. Tomtningarna på Kullaberg speglar troligen 
ett perodiskt, intensivt fiske. Fynden i den närliggande Lahibiagrottan tyder 
på att ett likartat fiske fanns redan under den yngre järnåldern. Kanske kan 
tomtningarna kopplas samman med det fiske som bedrevs vid Fredrik den 
VII:s grotta och Lahibiagrottan? Vad var det för sorts fiske ute på Kullaberg?

En ledtråd till vad sorts fiske som kan ha ägt rum finns i snäckhögarna 
som låg intill samtliga tomtningar på Kullaberg (figur 15). Snäckhögarna 
bestod nästan uteslutande av kongssnäcka/valthornssnäcka (Tritonium/
Buccinum undatum L.) och neptunsnäcka (Tritonium antiquum L./Neptu-
nea antiqua (L.)). Sven Nilsson och Japetus Steenstrup tolkade dem som 
agn på 1850-talet. I Lahibiagrottan och Fredrik VII:s grotta finns en domi-
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nans av just dessa snäckor inne grottorna. Osteologen Johannes Lepiksaar 
sätter dem i samband med agnfiske av torsk och kolja.40 Stora mängder av 
kongssnäcka/valthornssnäcka fanns tillsammans med bland annat kassera-
de fiskekrokar och fiskben vid utgrävningarna av fiskelägen från 1400- och 
1500-talen vid Gilleleje. Där har man också tolkat dessa snäckor som agn 
vid torskfiske. Man slog av toppen av snäckan, tog ut snigeln som i lämpliga 
stycken agnades.41 

Så, kan vi dra några slutsatser om fisket i anslutning till tomtningarna? 
Ett förslag är, på grund av den stora förekomsten av snäckhögar och snäck-
or som kan ha använts till agn, att man fiskade torsk och kolja. Ett annat 
förslag utifrån etnologiska berättelser från Bohuslän är att man fiskade ma-
krill på våren. Utifrån två helt olika källmaterial kan vi således anta att man 
idkade minst två typer av fiske vid tomtningarna.

Fisket och fiskelägena vid Kullen ingick i ett ekonomiskt system, där 
fisket inte enbart var till för det lokala hushållet. Inte vem som helst fick 
fiska hur som helst. Tomtningarna på Kullaberg är belägna utanför de re-
gistrerade fiskelägena men hade sannolikt anknytning till den lokala byg-
den. Tomtningarna fanns utom de många regelverken och var tillsynes helt 
obemärkta. En slutsats utifrån de ledtrådar som följts i denna artikel är 
att tomtningarna och fisket sannolikt kunde ske utan någon makthavares 
kännedom.

Figur 15. Snäckor på stigen intill tomtningen nr 2. Foto: Kristina Jennbert 2022.
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1749. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Magnus, Bente (1974). Fisker eller bonde? Undersøkelse av hustufter på ytterkysten. Viking 

Kullabygd 2022.indd   25Kullabygd 2022.indd   25 2022-03-01   10:192022-03-01   10:19



kullabygd 2022

26

XXXVIII, 68–108. 
Nilsson, Eric (1969). Ur Höganäs och Kullabygdens sjöfartshistoria I. Kullabygd XLII: 113–

144.
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