Harald Blåtand var kung i Danmark
ca 940—986. På den tiden var Skåne
danskt och kungens politik och krigs
föring gjorde området runt Östersjön
till ett maktcentrum i vikingarnas
värld. Söderslätt och sydvästra Skåne
präglas än idag av historia och minnes
märke från vikingatiden, t ex gravfält,
borgar och runstenar.
Kung Haralds borgar
I Skåne och Danmark finns spår efter
trelleborgar som byggdes av Harald
Blåtand i hans strävan att ena sitt
Danavälde. De är placerade i de viktiga
kustområdena. I Trelleborg finns en
rekonstruktion efter en trelleborg från
980-talet. Denna sydöstligaste borg var
strategiskt placerad i landskapet och
hade en naturlig hamn som på den
tiden nådde ända fram till borgens
palissad.

Hinder på djupet
Även till havs strävade kungen efter
att hindra fiender att komma nära
kusterna. Utanför Foteviken lät kung
Harald bygga en spärr som skydd
för sin flotta som låg i vinterhamn.
Spärren bestod av stenar, träpålar och
uttjänta vikingaskepp. Ett av skeppen
hittades och togs upp för konservering
1982. Det finns idag i fullskalekopia
på Fotevikens Museum.
Lund – Danmarks konungasäte!
Skeppet i Foteviken är uppkallat
efter kung Erik Emune. Vid slaget
vid Foteviken den 4 juni 1134 drev
Erik med hjälp av ärkebiskop Ascer
av Lund fienden på flykt. Han fick då
tillnamnet Emune, den minnesvärde.
Erik Emune regerade 1134—1137
och gjorde under sin regim Lund till
sitt säte. Fotevikens Museum är en
rekonstruktion av en stadsmiljö några
år efter slaget vid Foteviken.
Skatter och rikedom
Det råder inget tvivel om att Söderslätt
var ett rikt och välbefolkat område.
Den goda jorden, kyrkotätheten och
fynd efter skatter med både guld
och silver pekar på välstånd och gott
leverne. Det finns även flera bild- och
runstenar resta till minne efter hög
ättade kvinnor och män.
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Upplev vikingatiden
Området runt Öresund har varit ett
maktcentrum för handel, sjöfart, tro och folkliv
i mer än 1000 år. Besök Fotevikens Museum och
VikingaborgenTrelleborgen. Vi tar dig med på en
tidsresa i Kung Harald Blåtands rike!
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Vikingar – omtalade och mytomspunna världskändisar med rötter
i de nordiska länderna. I sydvästra
Skåne och på Söderslätt finns det
många spår efter deras liv och
leverne. Vad gjorde området runt
Östersjön till en så viktig plats för
handel, sjöfart, tro och folkliv? Vilka
vittnesmål om vårt vikingaarv går
fortfarande att spåra i landskapet?

Destination Viking
är ett koncept för historiska reseupplevelser. Partners från ett
antal länder har gått samman för att utveckla en gränslös, hög
kvalitativ turism med fokus på vikingatiden.
Fotevikens Museum och Trelleborgen är
båda medlemmar i nätverket som garanterar
en autentisk upplevelse.

Läs mer på www.destinationviking.com
I sammarbete med:

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

FOTEVIKENS VIKINGAMUSEUM
Museivägen 27, Höllviken
www.foteviken.se
040-330 800

TRELLEBORGEN
Västra Vallgatan 6, Trelleborg
www.trelleborg.se/trelleborgen
0410-73 30 21
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TRELLEBORGEN - EN AV HARALD BLÅTANDS BORGAR















Köbenhavn

Trelleborgen är ett friluftsmuseum
med en vikingaborg mitt i den
sydsvenska staden Trelleborg. Här
har en fjärdedel av vikingaborgen
återskapats. Kanske var det på
uppdrag av Harald Blåtand som den
en gång byggdes. Museet innehåller
även en vikingautställning med
butik och café samt en vikingagård
med långhus, grophus och odlingar.

Uppåkra

Malmöya

Första helgen i juli är det Vikingamarknad
på Trelleborgen. Upplev hantverk,
bröllop, mat, stridsuppvisningar, musik
och mycket mer.
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Fotevikens Museum är ett av
Skandinaviens största arkeologiska
friluftsmuseer. Här kan du ta
en promenad i världens enda
rekonstruerade vikingastad! Följ de
smala gatorna och upptäck smedjan,
bageriet, den stora festhallen, utkiks
tornet och mycket annat.

Veckan efter midsommar möts ca 400
vikingar från hela världen i Foteviken
för att delta i en av Europas största
vikingamarknader.





1. Hammarlövs kyrka från 1100- 5. Skabersjö kyrka uppfördes under
välbevarade kalkmålningar från
talets mitt med runt västtorn från
1100-talet. Den bestod ursprung1400-talet och triumfkrucifix från
ca 1200.
ligen av absid, kor och långhus.
1200-talet.
Tornet och den stora tillbyggna2. Skanörs borgruin och kyrka.
9. Västra Vemmerlövs kyrka är
den åt norr tillkom senare.
Borgen uppfördes i början av
från 1100-talet och ombyggd
1200-talet. Kyrkan uppfördes 6. Fru Alstad kyrka från 1100-talet.
på 1850-talet. Den är mest
som ett litet kapell i slutet av
Den byggdes på 1400-talet som
känd för sina medeltida kalkmål1100-talet men byggdes senare ut.
vallfärdskyrka för pilgrimer Den
ningar. Dopfunt från 1100-talet.
stora tillbyggnaden i norr, på
3. Stora Hammars gamla kyrka
10.
Fosie runsten är rest i slutet av
kvinnornas sida användes till att
uppfördes på 1150-talet och är
900-talet
av en av Harald blådyrka jungfru Maria.
en av Söderslätts mest välbevarade
tands stormän i området. Den
kyrkor från tidig medeltid.
7. Tullstorps run- och bildsten är
stod tidigare mitt i byn, nu på
en av Sydskandinaviens vackraste
kyrkogården.
4. Maglarps gamla kyrka är byggd
från vikingatiden. Inskription:
i romansk stil och tillhör de
”Klibbe och Åsa reste dessa kum- 11. Invid V:a Nöbbelövs kyrka står
äldsta tegelkyrkorna i landet.
en hög runsten från Harald blåmel efter Ulf ”.
Dopfunten av sandsten är från
tands tid med texten ”Toke reste
1200-talet. Här finns också en 8. Gislövs kyrka är från 1100-talet
denna sten efter Åke sin broder,
av Skånes äldsta predikstolar av
och tillhör därmed de äldsta
en mäktig man (nära kungen).”
renässanskaraktär.
tegelkyrkorna. Den har mycket

12. I Krageholms park nv Ystad
Uppsala men kämpade så länge
ca 50 m söder om slottet står en
han hade vapen”.
runsten och en bildsten från sent
900-tal. En man bär ett kors, 15. Albäcksgravfältet väster om
Trelleborg är ett av Skånes få
troligtvis en av de vikingar som
bevarade höggravfält från järnvar livvakt för kejsaren i Konåldern. Gravhögarna är många
stantinopel.
men mycket låga.
13 . I Fuglie finns två runstenar,
den första invid kyrkan, den 16. Östra Vemmenhögstenen står
på sin ursprungliga plats vid
andra på en gravkulle norr om
Herremansbron i Östra Vemkyrkogården med texten ”Önd
menhög. Inskription: ”Broder
reste sten denna efter Öde, broreste sten denna efter Bosse, broder sin, han var död på Gotland.
der sin, en mycket god kämpe”.
Gud hjälpe hans själ.”
17.
Rydsgårdstenen ligger nära
14. Runsten strax utanför SjöRydsgårds
gods. Inskription:
rups gamla kyrkas kyrkogård.
”Kata
gjorde
dessa kummel efter
Inskription: ”Saxe satte denna
Sven,
Ballungs
son, sin make.
sten efter Åsbjörn, sin kamrat,
”Han
var
den
främste bland
Tokes son. Han flydde inte vid
tegnar (kungens män).”

I närheten av Söderslätt
finns även:
18. Skeppssättningen vid Södra
Ugglarp är efter Ale stenar
Skånes största skeppssättningen
från den yngre järnåldern. Den
mäter 39 meter i längd och är
i sin största bredd ca 10 meter.
19. Ale stenar. Skeppssättningen
består av 59 stenar, på ca 5 ton/
st. Den är ca 67 meter lång och
19 meter bred och är Sveriges
största bevarade skeppssättning.
20. Uppåkra – Skandinaviens
största, fyndrikaste och mest
långvariga järnåldersstad. Många
av de arkeologiska fynden finns
att se på Historiska museet i
Lund.

