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Figur 1: Undersökningens placering på den topografiska kartan (Helsingborg 2C NO). Skala 1:50 000.
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Vallgraven kring Tommarps kungsgård
En dialog mellan en arkeologiskundersökning och ett kopparstick

Joakim Thomasson

Inledning

Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologiska undersök-
ningar, UV Syd, genomförde under sommaren 1999 en arkeologisk
förundersökning av vallgraven öster om Tommarps kungsgård. An-
ledningen till undersökningen var en planerad rensning av vallgraven i
syfte att få en klar och tydlig vattenspegel. Länsstyrelsen i Skåne län
gav UV Syd i uppdrag att upprätta en undersökningsplan i syfte att:

· ta fram underlagsmaterial, översikts– och detaljkarta
· sakligt motivera förundersökning
· planera insatser
· upprätta en kostnadsberäkning
I undersökningsplanen betonades möjligheterna att genom en date-

ring av vallgraven få fram ett relevant jämförelsematerial till de om-
fattande byggnadsarkeologiska undersökningarna som genomförts
på borgen. I ett vidare sammanhang skulle detta ge intressant infor-
mation kring händelserna på borgen och i dess omedelbara omland,
dvs Rönneås dalgång. I detta syfte inriktades undersökningsmetoden
huvudsakligen på att få fram ett daterbart fyndmaterial, helst i slutna
stratigrafier.

Kungsgårdens utseende idag

Tommarps kungsgård består idag av en fyrlängad slottsanläggning,
med en vallgrav öster om byggnaderna. Vallgraven var vid
undersökningstillfället helt igenväxt i dess norra del. I den södra de-
len, som var något djupare, uppgick vattendjupet till 0,5 meter. En
vattenavrinningskanal fanns i dess sydöstra hörn. Vallgraven mätte
60x12 meter och dess kanter var klädda med kallmurad natursten.
Norr och väster om slottet fanns ett antal ekonomibyggnader och
statarlängor. I öster anslöt resterna av en större trädgårdsanläggning.

Arbetets omfattning

Arbetet syftade till att rensa den överväxta vallgraven och dess ut-
lopp. Inledningsvis tömdes vattnet ut, därefter rensades dammen från
bottenslam, rötter och dylikt. Detsamma skedde med utloppen. Vi-
dare borttogs temporärt delar av vallgravens kallmurade sidor. Innan-
för dessa tätade man sidorna med ett 0,1 m tjockt lerlager. Enligt upp-
gift hade vallgraven inte rensats det senaste seklet.
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Figur 2: Undersökningens läge på den ekonomiska kartan (3C 5f Kvidinge & 3C 5g Klippan). Skala 1:10 000.
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Figur 3: Situationsplan över Tommarps kungsgård. Skala 1:2500.

Rapportens uppläggning

Föreliggande rapport utgör en platsspecifik, deskriptiv och teknisk
sammanställning av dokumentationsmaterialet, och är upplagd i syfte
att utgöra ett relevant underlag för vidare bearbetningar. Rapporten
består inledningsvis av olika kapitel som beskriver undersökningens
förutsättningar samt kungsgårdens historiska sammanhang. Därefter
vidtar en beskrivning av undersökningsresultaten. Rapporten avslutas
med en utvärdering av undersökningsresultaten, både i relation till
undersökningsplanen och de övriga arkeologiska arbetena kring
Tommarps kungsgård. Ingen ytterligare publicering på basis av under-
sökningsmaterialet är planerad.

Den tryckta rapporten saknar traditionella anläggnings– och fynd-
listor. Dessa förvaras tillsammans med övrig digital data på Riksantik-
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varieämbetet UV Syd i Lund. Tabellerna är förvarade i dBase IV–for-
mat. Samtliga tabeller är länkade i en relationsdatabas (Microsoft
Access). Vidare kommer listorna att finnas i pappersformat på ATA
Stockholm samt andra relevanta institutioner.

Kungsgårdens historia

Med kungsgård menas en större gård i kronans ägo. Tommarp
omnämns i mitten av 1200–talet. År 1258 skriver sig gälkaren Joen
Litle till gården. Gälkaren hade stort inflytande i medeltidens sam-
hälle. Han var kungens högsta ämbetsman i Skåne, och som sådan
skulle han svara till riksdrotsen. Hans uppgifter bestod i att uppbära
kungens intäkter i landskapet samt att av– och tillsätta fogdar. Sonen
Joen Joensson Lille övertog godset efter sin far. Lillefamiljen, som var
en del av Galen–släkten, figurerar som ägare till godset under perio-
den fram till 1400–talet.

Traditionellt har man fört den äldsta delen av byggnaderna tillbaka
till 1400–talet. Kungsgården skulle under denna tid, i likhet med
Gladsaxe, Glimminge och Bollerup på Österlen, bestått av ett s.k. fast
hus. Till grund för detta påstående fanns uppmätningar av den norra
längan, framförallt dess källare. Vidare, har man menat, uppfördes
resten av längorna etappvis från 1500–talet. Dagens fyrlängade an-
läggning kan föras tillbaka till 1600–tal (Carlsson 1997).

Figur 4: Kungsgårdens huvudsakliga byggnadsfaser.
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Under senare tid har byggnadsarkeologiska undersökningar gjorts
av gårdens murverk. Vid dessa konstaterades att en stor del av bygg-
nadernas historia måste omprövas. Runt hela komplexet löpte troli-
gen en mur bestående av kvaderhuggen gråsten. Denna visade sig vara
stratigrafisk äldre än den norra längans murverk, och därmed vara
äldre än 1400–talet (Reisnert, muntligt). Stämmer denna iakttagelse
kan det betyda att kungsgården en gång varit en kastellborg.

Det samtida omlandet

Tommarps kungsgård kan knytas till en intressant utveckling i det di-
rekta omlandet. Omlandet definieras i stort av Rönne å och dess dal-
gång. Ån var under hela medeltiden fram till 1600–talet en viktig
kommunikationsled för utskeppande av sjö– och myrmalm som ut-
vanns i de norra och östra delarna av Norra Åsbo härad (Anglert
1984). Laxfisket, som i början av 1300–talet förlänats till Joen Litle,
var av allt att döma en viktig näring (Pettersson 1997).

Invid Rönneås utlopp i Skälderviken fanns Luntertun, föregånga-
ren till dagens Ängelholm. Orten omnämns första gången 1303, då
kungen gav en försäkran att laxgården i Luntertun inte skulle hindra
laxarna att under våren gå upp för ån. Det är emellertid först under
mitten av 1400–talet som platsen varit en ort av betydelse, bl.a. upp-
fördes en treskeppig kyrka. Luntertun omtalas som köpstad 1516, då
Ängelholm övertog rättigheterna (Anglert 1984).

Vid slutet av 1400–talet nämns ytterligare en kungsgård i området.
Denna är inte säkert lokaliserad. Vissa menar att den legat strax söder
om Luntertun, på Rönneholm en ö i Rönneå.

Målsättningar

Vallgravens ålder är okänd. Den förekommer på det Burman–Fischer-
ska kopparsticket från 1680, och kringgärdade då hela borgen. Enligt
kopparsticket fanns bryggan med porttorn vid den södra delen av
vallgraven. I varje hörn avbildas mindre bastioner. Vallgraven ansluter
i öst och nord till ett större trädgårdskomplex.

Har kungsgården ursprungligen utgjort en s.k. kastellborg, bör
denna ha varit försedd med vallgrav. Det är dock oklart huruvida det
är den vi ser rester av idag. 1200–1300–talens vallgravar var vanligt-
vis mindre än de som anlades under eftermedeltid.

Tidigare arkeologiska undersökningar av vallgravar har haft varie-
rande resultat. Den kanske mest kända är grävningarna av vallgraven
vid Glimmingehus. Där påträffades ett mycket rikt fyndmaterial, som
både kunde ge inblickar i vardagslivet på borgen och vallgravens date-
ring. Vid undersökningar i Vä kunde en sedan tidigare okänd vallgrav
konstateras och dateras (Jeppsson 1993). En liknande undersökning
gjordes invid Ystads borg (Wallin 1987). Vid undersökningen visade
det sig att borgen varit omgiven av en fyrsidig vallgrav. Den kunde
dock inte dateras närmare.

Förutom sin försvarsfunktion, användes vallgravar även som
avfallsdepåer. Graven i Tommarp har av allt att döma inte rensats
under modern tid, dessutom kan den vara delvis igenfylld. Det fanns
således stora möjligheter att rikligt med fyndmaterial kunde ha varit
bevarat i vallgraven. Detta gäller även ekofaktmaterialet, där
bevarandemiljön kan vara bättre än på själva borgen.
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Mot bakgrund av detta formulerades målsättningarna med för-
undersökningen:

· att tillvarata daterbart fyndmaterial
· att dokumentera eventuella stratigrafier
· att dokumentera eventuella konstruktioner
· att dokumentera samtliga lämningar och fynd digitalt.

Metod

Vid undersökningstillfället täcktes hela vallgravens botten av en fro-
dig växtlighet. För att kunna komma åt att gräva, var vi inledningsvis
tvungna att bearbeta ytan med grästrimmer. Därefter avbanades delar
av torvlagret med traktorgrävare. P.g.a. att det var sankt i själva vall-
graven och stora träd fanns i dess omedelbara närhet, var schaktning-
sarbetena hänvisade till bestämda ytor. Mot bakgrund av detta
schaktades endast gravens västra delar. Handgrävda referensrutor
upptogs även i de östra delarna.

Vid avbaningen, som företogs rutvis, hackades samtliga massor i
maskinens skopa. Maskinen stod uppe på kanten över vallgraven.

Handgrävningen genomfördes med spade. Samtliga massor hacka-
des på hackbord.
400.

Konstruktioner och fynd mättes in med totalstation (Geodimeter
4000). Ett eget koordinatsystem upprättades, med origo i den östra
längans nordvästra hörn. Fynden relaterades till rutor.

Strax nordväst om vallgraven utfördes vid undersökningstillfället
en mindre VA–schaktning med kedjegrävare (ca. 48 löpmeter, 0,3 me-
ter brett). Ingreppet mättes in med totalstation, liksom de begränsade
iakttagelserna av kulturlager och konstruktioner.

Undersökningsresultat

Sammanfattning

Vid förundersökningen påträffades en mindre stenkonstruktion i den
norra delen av vallgraven. Denna torde utgöra resterna av den forna
vallgravens nordöstra bastion. Vid schaktningarna och
handgrävningen i gravens västra del tillvaratogs även ett stort
lösfyndsmaterial. Detta bestod av allt ifrån klädnypor i plast till
keramikskärvor från yngre romersk järnålder. De förhistoriska fyn-
den kunde alla hänföras till äldre våtmarkslager i mitten av vall-
graven. Förutom dessa fanns ingen lagerbildning. Myllan var ca. 0,1
meter tjock därefter vidtog gul sand.

De medeltida fynden bestod av keramikskärvor i stengods (CII)
från västra Tyskland och Flandern. Dessa kunde hänföras till perio-
den 1400–1550. Förutom stengodset påträffades kannor och fat i
yngre rödgods samt en skål i yngre vitgods samt en hel mängd glas–
porslin– och fajans kärl.

Undersökningsresultaten indikerar att den vallgrav som framträder
på det Buhrmannska–Fischerska kopparsticket kan föras ner till sen-
medeltid–renässans, troligen 1500–tal.

I samband med nedläggning av VA–ledningar upptogs mindre
schakt med kedjegrävare av en lokal entreprenör. Vid dessa ingrepp
kunde flera intressanta iakttagelser göras. I anslutning till borgens
norra fasad påträffades ett tjockt brand– och raseringslager. Vidare
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Figur 5: Undersökningsytan med samtliga maskinavbanade– och handgrävda rutor.
Skala 1:400
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fanns ett sammanhängande kulturlagerområde upp till 20 meter från
nordfasaden. Tre större grundmurar påträffades i anslutning till detta
område. Jämför man med kopparsticket från 1680 bör murarna
kunna hänföras till en större ekonomibyggnad strax innanför vall-
graven i borgens norra del. Raseringslagret härrör troligen från ett
större torn vid borgens nordöstra hörn. Inga fynd tillvaratogs vid be-
siktningen.

Lämningarnas karakteristik

Vid undersökningen framkom sammanlagt 139 kontexter. Dessa ut-
gjordes främst av stenar i resterna av en bastion. I de södra delarna av
vallgraven fanns resterna av en våtmark, vilken innehöll förhistorisk
keramik. Vidare påträffades vid VA–arbetena två kulturlagerenheter
och resterna av tre troliga stenmursfundament.

TYP Antal
Bastion 1
Förhöjning 1
Kulturlager 2
Sten 100
Stenmur 3
Tegelkross 7
Tegelsten 23
Vallgrav 1
Våtmark 1

Tabell 1: Vid förundersökningen framkomna kontexter.

Bottnen i vallgraven täcktes av ett 0,1 – 0,3 meter tjockt brunsvart
sandigt myllager (K100). Lagret var tjockast i de västra delarna, intill
vallgravskanten. Under detta fanns brungul något grusig sand (K101).
Alven, till vilken det fanns ett kontinuerligt tillflöde av vatten, var
även porös. Vid undersökningen påträffades således inga komplice-
rade eller omfattande stratigrafier.

Vallgraven (K200)

Vid undersökningar av Malmö Museer i samband med Tommarps
renässansträdgårdsprojekt upptogs ett schakt i den norra vallgraven.
Detta var ca. 25 långt, varav dess södra kant låg 14 meter från
kungsgårdens norra vägg. Murrester efter den norra stallängan på-
träffades 20 meter norr om huset (4 meter från södra schaktkanten)
och dess bredd var 1, 2 meter. Drygt 23 meter från huset påträffades
vallgravens södra kant, dess norra kant framkom 35 meter från hus-
väggen. Vallgravens bredd uppgick således, i likhet med den befint-
liga, till drygt 12 meter (Heimer, muntl.).

Vid schaktningen för VA–ledningarna gjordes även en del fynd av
murar och kulturlager vilka antydde den norra vallgravens södra be-
gränsningar. Antar man att vallgraven varit symmetriskt anlagd med
90o vinkel i hörnen och jämnbred (ca. 12 m), vilket inte motsägs av
kopparsticket, innebär detta att det nordöstra innerhörnet varit belä-
get ca. 1,5 meter söder om det nuvarande. Ytterhörnet skulle på
samma sätt varit beläget ca. 10,5 meter norrut. Avståndet från kungs-
gården till den norra vallgraven var, enligt denna rekonstruktion,
större än motsvarande avstånd till den östra. På kopparsticket åter-
finns samma proportioner. Såväl vid VA–schaktningen och vid
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Figur 6: Samtliga framkomna lämningar inom VA-schaktet. Svarta markeringar
indikerar förekomst av sten, raster markerar förekomst av kulturlager. Skala 1:200.

Malmö Museers schaktningar påträffades grundmurarna till denna
byggnad.

Två slutsatser kan göras utifrån schaktningarna och inmätninga-
rna av den befintliga vallgraven. För det första bör vallgravens nord-
östra hörn ha varit rätvinkligt. För det andra avviker vallgravens
orientering gentemot kungsgården med ca. 5o.
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Figur 7: Rekonstruktion av vallgravens östra– och norra delar. Skala 1:1000.

Bastionen

I den norra delen av valgraven framkom lämningarna efter en 10,5 x
1,5 meter stor stenkonstruktion (K800). Stenarna, som var upp till 0,7
meter stora i diameter stora, var huvudsakligen lagda i två parallella
nordsydligt orienterade rader. Däremellan fanns rikligt med tegel-
kross, tegelbrockor och hela tegelstenar, samt ett något tjockare
myllager (K102).

Stenkonstruktionens placering och orientering stämmer väl med de
återgivna bastionerna på Buhrman – Fischers kopparstick. Sten-
konstruktionens orientering avviker 6o från vallgravskanten. Utgår
man från att konstruktionen varit symmetrisk, innebär detta att
bastionens spets borde ha befunnit sig på mitt på axeln mellan
vallgravens yttre respektive inre hörn. Detta skulle innebära att själva
bastionens spets skulle ha anlagts i 75o vinkel.

Storleken på bastionen är svår att rekonstruera. Avbildningen på
kopparsticket återger en närmast rät vinkel mot vallgravskanten. Det
påträffades dock inga arkeologiska lämningar mellan vallgravskant
och stenkonstruktionen, varför inte kopparstickets återgivning gick
att verifiera. Utgår man från formen på bastionerna i kopparsticket,
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Figur 8: Plan av bastionen. Skala 1:100.

Figur 9: Rekonstruktion av den nordöstra bastionen. Skala 1:500.
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borde vinkeln snarare vara 95o än 90 o. Stämmer dessa antaganden så
uppgår bastionens sidor till 18 m, dess area till 95,5 m2 samt omkret-
sen till 47 m.

Våtmarken

I de södra delarna av vallgraven påträffades ett mindre våtmarks-
område (K344). Inom schaktet framträdde dess södra begränsning,
övriga begränsningar kunde inte identifieras. I den norra delen gräv-
des en mindre provgrop med maskin. Den dokumenterade delen om-
fattade en yta av 14 m2, medan djupet var 1,5 meter. I våtmarkens
översta fyllnadslager påträffades fyra skärvor förhistorisk keramik,
troligen från romersk järnålder.

Det översta fyllnadslagret (K103) bestod av mörkgrå fet, sandig,
mylla. Det underliggande lagret (K104) var betydligt mer kompakt
och bestod nästan uteslutande av torv. Strax därunder påträffades ett
något sandigare, mindre kompakt, torvlager (K105). I detta fanns tal-
rikt med pinnar och rötter. Häri framkom ett brungrått torvigt sand-
lager (K106), också detta med inslag av träpinnar.

Fyndmaterialet

Sammanlagt tillvaratogs något över fem kilo fynd, fördelade på 188
enskilda enheter och 115 fyndposter. Fyndmaterialet dominerades av
keramik, fajans och porslin. Djurben och glasskärvor utgjorde också
stor andel av materialet. De flesta fynden påträffades i de norra de-
larna, mellan stenkonstruktionen och vallgravskanten.

Material Vikt Antal enheter
Cu–leg & trä 2 1
Djurben 952 24
Fajans 576 16
Flinta 18 2
Glas 1101 13
Järn 1132 3
Keramik 1205 58
Läder 131 2
Porslin 40 5
Slagg 7 2

Tabell 2: Det tillvaratagna fyndmaterialet från vallgraven.

Keramikmaterialet

Keramiken har nästan uteslutande deponerats i de norra delarna av
vallgraven. I de södra– och östra delarna påträffades inte en enda
skärva. Klassificeringen av materialet har gjorts på basis av Augusts-
son (1985), Broberg & Hasselmo (1981) samt Gaimster (1997).

Den flitigast förekommande godstypen utgjordes av stengodset
(CII). Stengodset proveniens var främst Siegburg i västra Tyskland,
men det förekom även enstaka skärvor från Frechen och Raeren, be-
lägna i samma region. Huvuddelen av skärvorna kommer från kan-
nor, enstaka härrör från skålar och krus. Stengodset från Siegburg fö-
rekom under perioden 1300 – 1632, då svenskarna brände staden och
all keramikproduktion upphörde (Gaimster 1997). Huvuddelen av
det tillvaratagna materialet kan genom kärlformen dateras till perio-
den från slutet av 1400–talet till 1632. Stengodset som förekommer i
materialet från vallgraven kan till övervägande del dateras till 1500-
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tal. Bl.a. förekommer skärvor från Bartman–kannor med brunspräck-
lig saltglasyr.

De identifierade kärlformerna i yngre rödgods (BII:4) utgjordes av
fat, skålar och trefotsgrytor. Nästan samtliga skärvor kunde dateras
till eftermedeltid. Trefotsgrytorna förekommer dock huvudsakligen
under 1500-talet (Augustsson 1985, s. 88).

Vid undersökningen påträffades även enstaka skärvor från en skål/
två skålar av yngre blyglaserat vitgods (Broberg & Hasselmo 1981
typ BII:3; Augustsson 1985 typ 6). Godstypen brukar vanligtvis här-
röra från Frankrike och förekommer från 1400-talet, men har sin hu-
vudsakliga spridning under 1500-talet (Augustsson 1985, s. 93ff).

Två skärvor rödgods kunde dateras till medeltid. Den ena, med bly-
glasyren på utsidan (BII:1), har daterats till perioden 1200 – 1400.

Godstyp Kärltyp Antal kärl Antal
Skärvor

Vikt (g)

BII Kanna 2 2 12
BII Kanna/skål 1 1 4
BII Kärl 2 2 6
BII Skål/kanna 1 1 6
BII:1 Kanna 1 1 4
BII:2 Fat 1 4 18
BII:2 Skål 1 4 27
BII:2 Skål/fat 1 3 10
BII:3 Kanna 2 9 60
BII:3 Skål 2 2 24
BII:3 Skål/fat 1 1 10
BII:3 Skål/kanna 1 1 13
BII:4 Fat 2 2 47
BII:4 Kärl 4 4 15
BII:4 Skål 3 4 27
BII:4 Trefotsgryta 1 1 95
BII:4 Trefotsgryta/panna 1 1 8
BII:4 Trefotsgryta/skål 2 3 16
BII:5 Kärl 1 1 5
CII Kanna 21 25 389
CII Kanna/skål 2 2 103
CII Krus 1 1 85
CII Skål/kanna 1 2 12
CII Tallrik/skål 1 8 180
Förhistoriskt Kärl 1 2 6
Förhistoriskt/
A–gods

Kärl 1 2 23

Tabell 3: Det keramiska materialet fördelat på gods– respektive kärltyp.

Arkeologisk utvärdering

Anläggandet av renässansslottet

Anläggandet av vallgraven har kopplats samman med ombyggnaden
av Tommarp från borg till renässansslott. Man har även menat att den
trädgård som finns avbildad på kopparsticket skall hänföras till denna
period.



20 Vallgraven kring Tommarps kungsgård

Enligt de äldre byggnadsundersökningarna skulle borgen under
medeltiden bestått av ett s.k. fast hus. Detta skulle ha utgjorts av den
nuvarande källarbyggnaden i den norra slottslängan (Carlsson 1997,
s. 31ff). Vid byggnadsundersökningar under senare år så har man
emellertid omvärderat de olika faserna. Enligt dessa resultat skulle
den medeltida borgen bestå av en större byggnad i norr med ett intil-
liggande mindre torn i nordöst, samt en kvadratisk mindre ringmur
(Reisnert, muntl.).

Förändringen från borg till slott skulle enligt såväl Reisnert som
äldre forskning skett vid början av 1600–talet. Under denna period
införlivades den tidigare ringmuren i nya längor som uppfördes i väs-
ter och i söder. Därmed skulle anläggningen ha bestått av tre längor
med en öppning mot öster. Förändringarna har kopplats samman med
den danske riksamiralen Ove Geddes förvärvande av Tommarp. Det
slott som framträder på Buhrmann – Fischers kopparstick hade
byggts under loppet av 1600–talet.

Vallgravens datering har snarare varit föremål för antaganden än
direkta forskningsinsatser. Den har kopplats samman med framväx-
ten av det fyrlängade slottet under 1600–talet. Dessa antaganden är
på delvis goda grunder. Vallgravens utbredning tar hänsyn till port-
torn och stallängor. Detta skall tolkas som att vallgraven antingen
anlagts samtidigt med längorna, eller efter att de uppförts. Samma
förhållande kan finnas mellan vallgrav och den på kopparsticket av-
bildade trädgården. Denna bestod av två nordsydligt orienterade pa-
rallella rader av fyrkantiga parceller. Vallgravens östra ytterlinje sam-
manfaller med trädgårdens mittgång. Således tar trädgårdens disposi-
tion hänsyn till den östra begränsningen av vallgraven. Detta kan be-
tyda en samtidighet i planeringen, eller att trädgården anlades efter
vallgraven.

Accepterar man dessa hypoteser om en samtidighet i planeringen så
innebär en datering av vallgraven på samma gång en datering av
renässansslottet. Vid den arkeologiska undersökningen framkom ke-
ramik från 1300–talet och framåt. Huvuddelen av materialet kan
dock hänföras till 1500–tal, vilket bör tolkas som tidpunkten för
grävandet av vallgraven. Dateringen kan innebära att anläggandet av
renässansslottet skedde hundra år tidigare än vad man tidigare ansett.

Vallgravens utbredning och utseende

Vallgravens utseende är i princip känd från Buhrman – Fischers kop-
parstick från 1680. Undersökningarna i den norra delen av vallgraven
tillsammans med bastionslämningarna bekräftar att kopparsticket på

Figur 10: Tommarp ca. 1680 efter Buhrman – Fischer.
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ett korrekt sätt återgett kungsgården. Däremot har det varit svårare,
p.g.a. stickets perspektiv, att förstå slottsanläggningens proportioner
och utbredning. Genom de arkeologiska undersökningarna och en
korrekt inmätning av den befintliga vallgraven och bastions-
lämningen, kan det vara värt ett försök att rekonstruera vallgravens
utbredning i dess helhet.

Vallgravens hörn har av allt att döma varit rätvinkliga. Detta inne-
bär i sin tur att själva kungsgårdens huvudbyggnader avviker 5o från
vallgravens utbredning. Avståndet från kungsgårdens norra yttermur
till vallgraven var, som tidigare uppgivits, ca. 22 meter, avstånden på
den östra sidan var ca. 11 meter. Dessa avvikelser skulle även innebära
att kungsgården inte fanns centralt placerad inom graven, utan varit
förskjuten något österut. Räknar man däremot bort den östra längan
är samma avstånd ca. 19,5 meter, vilket skulle innebära en mer central
placering. Hypotetiskt skulle detta kunna tolkas som att slottet haft
tre längor när vallgraven grävdes. Denna hypotes stödjs också av de
byggnadsarkeologiska iakttagelserna, vilka talar för att den östra
längan uppförts sist (Carlsson 1997).

Utgångspunkten för en vidare rekonstruktion bör således baseras
på att man har eftersträvat en central placering av byggnaderna inom
vallgraven, men med vissa avvikelser beroende på vinkeldifferenserna.
Resultatet blir att vallgraven var rektangulär med yttermåtten 96 (n–
s) x 86 meter. Området innanför vallgravarna omfattade ca. 4500 m2.
Det fanns m.a.o. stort utrymme för de byggnader som finns återgivna
på kopparsticket.

Kommande arbeten

Inga ytterligare arbeten är planerade inom ramen för föreliggande
projekt. Däremot kommer såväl de byggnadsarkeologiska iakttagel-
serna som undersökningarna inom ramen för renässansträdgårds-
projektet att avrapporteras separat av Malmö Museer.

Figur 11: Rekonstruktionsförslag på vallgravens utbredning och byggnadernas pla-
cering. Skala 1:1000.
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