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F Ö H O H D. 

Inom svensk antropogeografisk forskning har den historiska kul
turgeografien kommit att intaga en central siäIlning. Man har insett, 
aU ett historiskt och geneliskt belraktelsesätt är nödvändigt för en rätt 
förståelse av det moderna kulturlandskapet. Samtidigt har geografien 
kunnat skänka nya synpunkter på den ekonOIniska historien. 

Professor Helge Nelson har ständigt omhuldat denna viktiga gren av 
geografien, och på hans initiativ har vid Lunds Universitets Geografiska 
Institution utförts en lång serie undersökningar av denna art; bland 
dem vill jag särskilt nämna Anna Kristofferssons »Landskapsbildens 
förändringar i norra och östra delen av Färs härad under de senaste 
tvåhundra åren». Föreliggande avhandling ingår som elt led i 
denna serie. 

Det är mig en glädje all här till professor Nelson, som fört lnig in 
i geografiskt tänkande, kunna framföra ett tack för att han nled out
tröttligt intresse följt utarbetandet av denna avhandling och för all han 
på mångahanda sält skänkt stöd och uppmuntran. De goda arbetsmöj
ligheterna på Geografiska Institutionen i Lund ha väsenlligt under
lättat mitt arbele. 

För många ingående och givande diskussioner står jag i lack
smnhetskuld till geografiska licentiatseminariet samt även till professor 
Sture Bolin och hans historiska licenliatseminarium. 

Professor Lauritz Weibull, som varit min lärare i historia, tac1car 
jag för tankeväckande undervisning. 

l\fitt arbete har i hög grad underlättats av det tillmötesgående och 
tålamod, som visats mig på de arkiv jag utnyttjat; i första hand måste 
jag då nämna Malmöhus läns Lantmäterikontor i Malmö och Lands
arkivet i Lund, samt därjämte Kammararkivet, Kammarkollegii Arkiv, 
Lantmäteristyrelsens Arkiv m.fl. 

Fil. D:r Ingemar Ingers' ingående kunskap såväl om undersök
ningsområdets lokalhistoria som om Skånes allmänna IUI1turhislorin 
har varit mig till stort gagn. 
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Tack vare ett stort anslag ur Humanistiska Fonden har det varit 
mig möjligt alt trycka ett förhållandevis rikt kartmaterial. Jag har 
vidare erhållit värdefullt ekonomiskt understöd ur Syskonen Willers 
donationsfond för forskning i Skånes och Hal1ands historia och arkeo
logi, av Geografiska Föreningen i Lund, av Svenska Sii11skapet för 
antropologi och geografi och ur BokeIundska Fonden. 

Jag ber vidare alt få tacka Herr Frits Jönsson för det onlfaLtande 
och omsorgsfulla arbete, han nedlagt på renritningen av kartorna till 
avhandlingen. 

Lunds Universitets Geografiska Institution i april 1942. 

Sven Dalll. 
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I N L E D N I N G. 

UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING. 

Avsikten med denna avhandling har varit att ingående undersöka 
den äldre kulturgeografiens viktigaste problem inom ett begränsat 
område i Skåne, nämligen Torna och Bara härad samt tre socknar av 
Färs härad (Björka, Ilstorp och Vomb). I den mån det har varit 
genomförbart utan ell alltför orimligt arbete, har jag till jämförelse 
gjort kartografiska översikter över hela Skåne. Kulturgeografiens cen
trala problem: bebyggelse och näringsliv i förhållande till sina geogra
fiska grundvalar, ha helt naLurligt salts i förgrunden. Ett studiulu av 
dessa element leder fram till en riktig karakteristik av landskapsbilden. 
Men det gamla kulturlandskapet kan icke studeras på samma säll som 
det nu existerande. Man kan icke ägna problemen uppmärksamhet i 
direkt proportion till deras betydelse, därtill är källmaterialet för 
ojämnt. Undersökningens avgränsning och inriktning blir en praktisk 
fråga. Därför har jag också ansett mig kunna avstå från all annat 
än i förbigående behandla ell par i och för sig intressanta problem, näm
ligen vägarna och skogens utbredning. I det gantla kulturlandskapet 
äro vägarna av allt alt döma sekundära i förhållande till jordbruks
bebyggelse och odling. De förtjäna sitt särskilda studium och böra in-
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gående undersökas i ett större område. Vad skogen beträffar, har den 
inom undersökningsområdet redan varit föremål för studier från 
flera håll. 

En för kulturgeografen så intressant arbetsmetod som Arrhenius' 
fosfatundersökningar fordrar också ett långt gående detaljstudium, om 
den för en undersökning av exempelvis 1600-talets kulturlandskap skall 
kunna ge mer än man redan tack vare lantmäterikartorna vet. 

Min framställning omfattar dels det gamla kulturlandskapet, sådant 
det existerade fram till 1700-talets mitt, dels upplösningen och omvand
lingen av detta landskap genom skiftena och förbättringarna i jord
bruksdriften fram till 1860, då järnvägsbyggandet och industrialise
ringen medföra nya moment i kulturlandskapet. 

Det skulle kanske kunna sägas, att utvecklingssynpunkten ej till
räckligt tillgodosetts beträffande det gamla kulturlandskapet. Käll
materialets beskaffenhet tillåter emellertid endast i undantagsfall, att 
undersökningen föres utöver ett fastställande av dc mera tidlösa dragen 
i det tämligen oföränderliga kulturlandskap, som träder emot oss i 
de äldsta lantmäterikartorna. 

Helt naturligt är del källor från 1600-talets senare hälft, som i första 
hand utnyttjats, men i diskussionen av kulturlandskapets problem har 
jag gått så långt tillbaka i tiden, som det skriftliga källmaterialet till
låter, d.v.s. så långt kontinuiteten i bebyggelsen är obestridlig. Det för
historiska kulturlandskapets problem har jag endast i förbigående 
vidrört. 

Stavningen har i allmänhet moderniserats i citat från svensk tid. 

:;: 

När jag i det följande talar om området eller undersökningsområdet, 
menar jag alltså Torna och Bara härad (med de gamla gränserna Segeå 
och Kävlingeån) samt Björka, Ilstorps och Vombs socknar i Färs härad. 
Det ursprungliga undersökningsområdet var Bara härad, och när jag 
utvidgade det åt norr och öster, skedde detta för att det skulle kunna 
bli möjligt att jämföra tre olika naturgeografiska områden, nämligen 
den baltiska moränen på slätten i väster, nordostmoränen på Romele
åsen och sand- och grusområdet i öster. På grund av bristen på lant
Jnäterikartor har däremot icke backlandskapet i söder kunnat under
sökas så ingående som hade varit önskvärt. För att kompensera detta 
hade undersökningen egentligen bort utsträckas till norra delen av 
Vemmenhögs härad, men därifrån har jag dock ansett mig böra avstå. 

Med norra resp. södra Bara härad menas i det följande socknarna 



3 

norr resp. söder om Torreberga-bäcken. Med Färsdelen menas de tre 
socknarna Björka, Ilstorp och Vomb i Färs härad. 

Läget hos byar och ensamgårdar inom området framgår av över
siktskartan plansch 20 och förutsättes bekant. Endast för orter belägna 
utom området angives som närmare bestämning häradet med hårads
namnets två första bokstiiver inom parentes. 

UNDERSOKNINGSOMRADETS GEOGRAFISKA KARAKTERISTIKA. 

Undersökningsområdet omfattar en viktig del av den skånska Syd
västsläUen, nämligen trakterna väster, norr och öster om Romeleåsens 
horstområde, och innesluter även en betydande del av delta. I väster 
utbreder sig Lund--Landskrona-slätlen och i öster Vombslätten. 1 

Den förra är understundom mycket flack men dock föl' det mesta 
mjukt undulerande i motsats till Sveriges talrika submarina lersläUer. 
Den dominerande jordarten är moränlera, som bildats av bergarter på 
Östersjöns botten och därför kallas baltisk Inorän. E k s t r ö m indelar 
den baltiska moränens område i sydvästmoränens och sydostmoränens 
områden. Lundaslätten hör till det förra, och dess jordmån är sten
fattig med hög lerhalt; i allmänhet är moränen nlellanlera eller styv 
len •. Här har nlan landets bästa åkerjord, under såväl det ganlla kultur
landskapets tid som senare underlag för en tät och rik bygd som under 
den förra epoken kan karakteriseras som en på ganska ensidig spann
målsproduktion inställd, för sin tids förhållanden välorganiserad by
bygd. Visserligen är sydvästnl0ränen ofta styv och hårdbrukad, och 
delta gäller ännu mer den marina lera, sonl här och var avsatts under 
den marina gränsen, som i söder ligger på c:a 23 m. och i norr på c:a 
33 m. Men å andra sidan har just det senglaciala havet ofta svallat och 
omlagrat moränen, vilket resulterat i att den styva Inoriinleran täckes 
av ett lager av osorterad lättlera eller sand, vilket gjort jorden betydligt 
Inera läUbrukad. 

I det gamla kulturlandskapet var nästan all naturligt väldränerad 
baltisk morän uppodlad till åker. Fäladsmarkerna voro få. Den böljande 
Lopografin medför, alt större sankmarker saknas, medan terrängen före 
dikningarnas Lid genomdrogs av 1ånga, sanka ängsdrag, sonl fö1jde 
vågdalarna. Mellan dessa erbjöd marken rika möjligheter till bosättning 
och spannmålsodling. 

1 Jfr N c I s o Il 1935. 



4 

Endast själva kustzonen var nlindre lämpad för odling och upptogs 
därför aven mager betesmark, naturligt betingad av sand och grus, som 
till väsentlig del har den postglaciala transgressionen att tacka för sin 
tillkomst. 

Vombslätten, som avlagrats i en issjö, är över stora arealer jämnare 
än Lundaslätten. Vombslätten övergår söderut i den östra delen av det 
sydskånska backlandet, som följer Romeleåsens ostsida ett stycke åt 
norr, och accentueras av de talrika bäckravinerna, vilkas bildning 
underlättats av den lösa sanden. 

Vombslätten hör till de lättbrutnaste delarna av Skåne men också 
till de magraste. Även här var bebyggelsen i första hand bybebyggelse, 
men åkerbruket hade ytterst extensiv prägel, liksom delvis än i dag. 
De betydande sankmarkerna längs Klingvallsån medförde en betydligt 
större höskörd än den, som stod byarna på Lundaslätten till buds. 

Också Lundaslätten begränsas i söder av det sydskånska back
landskapet, från vilket det skiljes genom Torrebergabäckens breda dal
gång. Backlandskapets västra och norra rand zon består av sydostmorän, 
vars kvalitet är något sämre än sydvästmoränen. Här var bebyggelsen 
densamma som på Lundaslätten - en utpräglad bybygd. 

Men den långt större delen av backlandskapet inom onuådet består 
emellertid av s.k. nordostmorän, som är betydligt stenrikare och närings
fattigare än den baltiska nl0ränen. Backlandskapet är småbyarnas, den 
spridda bebyggelsens, torpens och de stora utmarkernas område men 
också i viss mån herrgårdarnas. Dessa ligga i nordostmoränens ytter
område och ha utnyttjat de goda tillfällen till ur· försvarssynpunkt 
lämpliga lägen, som de talrika småsjöarna erbjuda. 

Den inom området belägna delen av Romeleåsen är också huvud
sakligen täckt av nordostmorän, inom åsens norra del betydligt sämre 
än söderut. I norr saknades bebyggelse helt, utom i nordligaste delen 
av åsen, men från och med isälvsavlagringarna vid Dörröd och söderut 
blir den spridda bebyggelsen talrikare. 

Såsom påtagligt sent koloniserade onuåden hade ROlneleåsen och 
backlandskapet ännu vid 1600-talets mitt en mycket riklig skogsvegeta
tion medan sådan praktiskt taget helt saknades på baltisk morän. Vomb
slätten intog härvidlag en mellanställning. 



DET GAMLA !{ULTURLANDSKAPET 
(FÖRE 1750). 



B E B Y G G E L S E N. 

Den skånska lantbebyggelsen under 1600-talet bestod av tre ele
ment: 1) huvudgårdar, 2) bondgårdar, 3) gatehus, torp o.d. små hushål1 
och habitationer nled ingen eller ringa jord. Av dessa tre voro helt 
naturligt bondgårdarna den ojämförligt viktigaste och äldsta kategorien, 
och de två andra få ses mot bakgrunden av denna. 

DET SKÅNSKA BYLANDSKAPETS STRUKTUR ENLIGT 1651 ÅRS 

DECIMANTJORDEBOK. 

Skåne var till stor del ett utpräglat bylandskap. 86 % av bond
gårdarna lågo i byar, nIedan den spridda bebyggelsen (ensamgårdar 
och dubbelgårdar) omfattade 14 %. En bearbetning av det äldsta 
användbara källmaterialet möjliggjorde upprättandet av den karta över 
Skånes byar vid mitten av 1600-talet, som jag publicerade i SGÅ 1940, 
där jag även redogjorde för behandlingen av nämnda källmaterial. 
Karlan återgives här SOln plansch 1. 

Beteckningen by använde jag om varje grupp av minst tre gårdar, 
som i jordeboken upptages under ett namn. 

Jag franlhöll också, att begreppet »gård» var den enda användbara 
enhet, sonl kunde läggas till grund för kartan. Det normala var, aU 
en gård beboddes aven familj, men den kunde också bebos av två 
eller flera familjer, vilka utgjorde ett eller flera hushåll. 

Belysande år en notis i LXV (V: 428, är 1500), där ärkebiskopen Birger 
för alt klargöra vem som sku]]e betala he1gonskyld (principiellt utgående till 
lika storlek av varje gärd) i enlighet med tidigare praxis bestämmer, alt 
1) ]l hvor to hedsche ere saa siddendis adschilte med dug och disk och 1(aast, 
och huer weed sin jord atskillige plöije, rerie atschillige agre och slaa engen 
och bruge hver effter sit nylle och wiJie, de schulle giore och gifue deris 
sogneprest hver sin helneschy1d, som to ere (eller flere), och tage deris 
sogneredsell til dem; saa bör dem at giöre tyende ridzell igien; disligeste giöre 
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och bönderne tvende helneschyld, som haf:r to gaarder under sig och bruger 
ager och eng, och giffue jordrotten hver sit landgilde.» 

2) men att »hvor to bönder sidder udj en gaard och den ene laaner den 
anden nogen ager och eng, for willie och wenschab skyld, da gifue iche meere 
end en helneschyld.» 

Särskilt i norra Skåne (N. Åsbo och Bjäre samt även Göinge) var 
det, enligt vad som framgår av decimantjordeboken, vanligt, att en gård 
hade flera åbor. Men sannolikt var det här oftast icke fråga om skilda 
hushåll. Ett exempel må anföras. Decimantjordeboken uppräknar för 
Brunkelstorp i Osby (ÖG) tio stycken bönder och anmärker: »Disse 
regnis for een gaard». På lantmäterikartan över Brunkelstorp av år 
1696 består bebyggelsen av två kringbyggda gårdar, och om bönderna 
säges i beskrivningen, att de icke äro skilda till duk och disk. Det 
skulle alltså varit felaktigt att av decimantjordeboken draga slutsatsen, 
att Brunkelstorp bestått av tio från varandra skilda hushåll, och att 
därmed jämställa det med en by med tio gårdar. Ingen 1600-talskälla 
ger någon fullständig bild av hushållens antal i hela Skåne. Begreppet 
gård åsyftade vid 1600-talets mitt i första hand en bebyggelseenhet, 
men innehöll även vissa moment av brukningsenhet och skatteenhet. 
Någon annan enhet än gården kan icke användas vid en översikt över 
bebyggelsen. För fullständighetens skull bör det dock understrYlms, 
att förhållandena i de nämnda häraderna voro olika dem i andra delar 
av Skåne och att de väl skulle förtjäna en undersökning, som dock 
ligger utanför detta arbetes ram. 

Det ur 1651 års Decimantjordebok jämte kompletterande källor 
erhållna materialet kan emellertid ytterligare bearbetas, och en statis
tisk sammanställning av detsamma låter skillnaderna mellan de olika 
delarna av Skåne tydligt framträda. Den administrativa indelningen 
är emellertid icke alldeles lämplig för ändamålet, då de administrativa 
gränserna ej alls äro naturbetingade. Avgjort mest givande måste det 
vara att ,göra en agrogeologisk indelning av Skåne. En sådan erbjuder 
emellertid vissa svårigheter, och man får i vissa fall laborera med över
gångsområden, som för enkelhetens skull givas administrativa gränser. 
Fig. 2 visar hur jag indelat Skåne. 

De olika moränslagen i Skåne äro som bekant av mycket olika värde ur 
odlingssynpunkt. E k s t r ö m har gjort upp en karta över huvudtyperna 
av morän och hans indelning har i sina huvuddrag här följts. Förutom av 
morän består Skåne även till en icke ringa del av områden med issjö- och 
ishavssediment. Jämför beträffande indelningen även N e l s o n (1935) och 
Å g r e n (1926). 
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Fig. 2. Den indelning av Skåne, som använts för den statistiska och regional. 
geografiska undersökningen av Skånes bebyggelse. 

Siffrorna beteckna de olika områden, som beskrivas sid. 8--9. Bokstäverna mot· 
svara var och en ett härad: a = Luggude, b = Rönnebergs, c = Onsjö, el = Har· 
jagers, e = Torna, f = Bara, g == Oxie, h = Skylts, i = Vemmenhögs, k = Ljunits, 
1= Herrestads, m = Ingeistads, n = Järrestads, 0= Albo, p = Färs, r = Frosta, 
s = Gärds, t = Villands, u = Östra Göinge, v = V. Göinge, x = Norra Åsbo, y = Södra 

Åsbo, z = Bjäre. 

Gränser mellan härader äro punkterade, mellan regioner heldragna. 

30km , 
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Den bästa jorden i Skåne är otvivelaktigt den av den sista baltiska 
isströmmen avsatta moränen, den s.k. sydvästmoränen (1). Resultaten av de 
senaste undersökningarna om denna moräns gräns mot andra moränslag ha 
välvilligt meddelats mig av fil. lic. E. Mohren. Tveksamhet kan råda om var 
man skall draga den norra gränsen för denna morän. Jag har låtit socknarna 
kring Vallåkradalen utgöra avslutning i norr. 

Ett annat moränområde utgöres aven äldre baltisk isströms avlagringar, 
den s.k. sydostmoränen. Dess gräns mot sydvästmoränen har som nämnts 
dragits i enlighet med lic. Mohrens anvisningar liksom dess begränsning i söder 
och öster inom Bara och Oxie härader. Dess nordliga begränsning inom 
Vemmenhögs, södra Torna samt Färs härader är ännu icke fullt klarlagd. 
Jag har här funnit lämpligast att dela sydostmoränens område i två bälten 
(ett sydligare: 2, och ett nordligare: 3), skilda åt aven linje, som avgränsar 
det sammanhängande bylandskapet i norr och som ungefär sammanfaller med 
den linje, som man får, om man drar en sydgräns för skog och skogsdungar 
i det moderna landskapet. De agrogeologiska betingelserna för denna gräns 
kunna först genom ytterligare geologiskt karteringsarbete fullt klarläggas. 
Gränsen inom Vemmenhögs . härad är tydligt markerad i det gamla kultur
landskapet, och detsamma gäller även, fastän ej i så utpräglad grad, om 
Ljunits och Herrestads härader. Den norra zonens gräns i norr har jag låtit 
sammanfalla med gränsen mellan Vemmenhögs och Ljunits härader å ena 
sidan och Bara och Torna å den andra. Därefter har jag åt öster följt gränsen 
mellan sand och morän (se nedan). Den norra zonen kallar jag den yttre 
sydostmoränen, den södra den inre sydostmoränen. 

För IngeIstads och Järrestads härad (här finns ingen anledning till upp
delning av sydostmoränen) har jag följt E k s t r ö m s gränslinje, som för 
det förra häradet sammanfaller med en grovt dragen sydgräns för riklig 
förekomst av stora isälvsavlagringar och för det senare häradet med geologiska 
kartbladets gräns mellan moränlera och morängrus. 

Vombslättens issjösand och de väster därom belägna isälvsavlagringarna 
ha här sammanförts till »sand- och grusområdet vid Vombsjön» (4) eller 
Vombslätten, och dettas gränser ha uppdragits efter den geologiska kartan, 
liksom gränsen för sandomrddet vid Öresund söder om Landskrona inom 
Harjagers och Onsjö härader (5). Detta områdes motsvarigheter vid kusten 
i grannhäraderna ha icke ansetts stora nog för att böra avskiljas från häradets 
sydvästrnorän. 

En stor del av det centrala Skåne upptages av den ganska skiftande 
moräntyp, som Ekström kallar skiffer-urbergs-morän. Vi ha dels ett område, 
som innefattar Romeledsen och en del av backlandskapet sydväst om denna 
(6), dels ett område som går från sydöstra Luggude ned till IngeIstad, vilket 
jag kallar den nordöstra skifferurbergsmoränen (7). Det förras begränsning 
åt alla håll och det senares åt väster och söder framgår av det ovan sagda. 
Gränsen i nordost har jag efter Ekström låtit sammanfalla med de geologiska 
kartornas gräns mellan moränlera och morängrus. 

Kristianstadsslätten med sin sand och sina leravlagringar utgör ett svår
avgränsat område. Östra Gärds och Södra Villands härader äro de mest karak
teristiska delarna av densamma (8). Mellersta Gärds, socknarna kring sjöarna 
i Villand, södra delen av Östra Göinge och angränsande delar av Västra 
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Göinge (med Finja som västligaste socken) har jag betraktat som övergdngs
omrciden (9) (deras gränser har jag låtit helt sammanfalla med sockengrän
ser). De till mycket stor del av morän besh\ende socknarna Näsum och 
Vånga i Villand samt Glimåkra och Östra Broby i Östra Göinge ha avskilts 
såsom mera perifera ijvergdngsomrciden (10). 

Lättare att avgränsa är den Hkaledes övervägande sandiga ÄngelllOlms
slätten (11). Den geologiska kartans gräns för sand- och leravlagringar har i 
stort sett följts (utom i Luggude härad, där grånsen fått sammanfalla med 
sockengränser, jfr nedan). 

Ett område för sig utgör västra delen av Bjäre hårad, som består av 
kalkhaltig urbergsmorän (12). I öster har jag Jåtit Sinarpsdalen ulgöra gråns. 

Luggude hårad har ett alltför skiftande agrogeologiskt utseende för att 
större enhetliga områden skulle kunna urskiljas. I stället ha socknar med i 
huvudsak samma agrogeologiska och kulturgeografiska struktur förts samman 
i grupper. Kllllabygden (13) i nordväst och sand- och lersocknarna öster om 
denna (11 a) samt socknarna kring Valldkradalen (1 a) bilda tre till sin 
natur ganska enhetliga områden. Kågeröds socken med sin dominerande ur
bergsmorän får utgöra ett område för sig (17). Ila lm stads, Ekeby och Rise
katslösa socknar med sin blandade morän ha sammanförts till en grupp (16). 
Av återstoden ha av kulturgeografiska sl<.äl Allerums och Hiilsingborgs socknar 
förts till en grupp (14) och de öster om dem belägna Kropp, Mörarp, Häss
lunda och Frillestad till en annan (15). 

Nästan hela det övriga Skåne är täckt med urbergsmorån. A v bl.a. 
kulturgeografiska skäl bör denna uppdelas i två delar, en nordligare (18) och 
en sydligare (19). Gränsen mellan dem har jag låtit gå något söder om järn
vägen }Oippan-Hässleholm. 

A v Albo härad har den sydöstra delen förts till skifferurbergsområdet, 
medan resten av häradet består av så små till sin natur olika delar, att en upp
delning är meningslös. 

Det smala sandstensmoränområdet i Färs härad har förts till urbergs
moränen, och samma morän inom Ingeistads och Järrestads härader upptages 
i tabe1len tillsammans med det angränsande Albo härad (20). 

Det har sålunda varit nödvändigt aU i några fall använda administrativa 
gränser vid avgränsandet av vissa områden. Huvudsaken är emellertid, att 
vissa typiska områden med utpräglad karaktär kunnat urskiljas. 

Då en socken och i den belägna byar skäras av gränsen för ett naturligt 
område, föres byn i g:."trdsstatistil<.en till det område, inom vilket dess by tomt 
är belägen, eller, om även denna skäres av morängränsen, till det bättre 
området; härigenom har inom områden med gränser, som icke sammanfalla 
med sockengränserna, en viss oegentlighet uppstått vid beräkningen av antalet 
gårdar, byar och bebyggelseenheter per ytenhet. 

För att eliminera de felaktiga siffror, som på detta sätt erhållas och som 
även uppstå, därför att sydväst- och sydostmoränens kustsocknar ofta inne
hå1la en hel del sand- och grusområden, har jag inom vardera av de nämnda 
områdena (1 och 2) sammanfört samt1iga socknar, som icke tangera kusten 
el1er morängränsen. Jag kallar de så erhållna områdena sydvä.o;tmouinens resp. 
sydostmoränens centrala del. 
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Den här begagnade regionaL, indelningen är endast (lusedd (tft 

bildo underl(lg för en lllHlersö],:ninu av visso hUVllddru!I i Skånes äldre 

hcbUyyel.w'(JeofJrafi) men d~irem()l icke för en detaljerad undersökning 

över hela linjen. 

Den vikligaste orsakeu lill variaiionerna i bebyggelsebilden är 

givefvis olikhel i fråga om möjlighelen all utnyflja jorden, Elt Yisst 
mr,11 P:"l ddla ulnytljande mr man, om man beri:i.knaI" anlalcl fjflrdar 

{Jcr !l/el/lid . Det visal' sig. :lll della 1651 varierar I'nl.l1 ])orl,lt :300 per 

lOO km'l illom den l)~tst<l delell ,IV s!'c1\"~isI111061nCJl ned Ull omkring 
:35 i IIrbergSl1l()rilllC'IlS norra delar. Som fig, .j l visar. ligga Wlj;lIlde 

I J>tl delllla och {lhkilJiga :\lHlr:l k:lrlo)' II:!)' j:lt: låtil dc olika inlerynll('rlta bc

g)'iill.~a ... av tal. som bilda ell g( 'o!lldri~k ,.,I'ril' , Hiirigcl10JII "innes, all en karla (lYC'!' 
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områdcn under medellalcL (127.()),2 nämligen yllre sydostmoränens. 
skiffcl'urbergsmoränens \'id Homcleåscn, all lIrbergsmoriin, Kristian
studssliiltens övcl'gtmgsomr{lClcll samt dc s:llllrc delarna av Lllggude, 
medan Vombsliil\en har sanlIlla siffra som heIn Sldinc, Dessa skillnader 
åra givelvis agrogeologiskl bctingade, DCll kalkrika mor~inen och där
näst dc IH II brukade salldslIi IIcl'oa hL! i första ha nd hehyggts oeh 
uppodlats, 

~x('mr>eh' i~ BII/alel yLcllhctcr per g{lI'd ger :-;;{)eg(dbildt'1l .\\' ('Il I,nrl:l ij,'ct, anlalet 

g(Il'dar per yl('nhel. :\Iedcltall'( fiir Sk,-lIlC hal' onasl r;ill ul;.:i)ra illl(' r\':l1lgriill~, J-liira" 

k01llmer dd sig all alla tnl iirCJ dccimaltal. 

2 Dc hiil' :lllgivna mcdell:lIl'J\ fi)r SI,:II\(' iil'O nalurligl\'is i och fiil' ~ig gallska 
jnletsiigalldc tal. De Olnyiilldas Idr (' nd:\SI fi)r all l,jiilla som Illg:t.lIgS)lllJJkt för hr
dömaJlc!t'1 a, ' den rdali\':( ~1()rlL'kl'1l :\\' tIe .... ifl'!'()J', som erhållils fil!' !IeIOlllr;ldcll:\ . 
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För dessa bäst uppodlade områden är också utmärkande, att be
byggelsen till mycket hög grad består av byar och endast i ringa mån av 
spridda gårdar (fig. 4). Av hela antalet gdrdar i Skåne låga 86 010 i byar, 
medan 14 % låga spridda. Medan procenttalet på sydvästmoränen och 
den inre sydoshl1oränel1, liksOIn för den centrala Kristianstadsslätten, 
ligge~ omkring 98,3 går det inonl vissa delar av urbergsmoränen ned 
till mellan 20 och 30. Ä ven i Danmark var förhållandet det, att den 
spridda bebyggelsen var relativt mest omfattande inom områden med 
sämre jord, men det är nog att gå för långt alt som A a k j re r (1933: 
125) säga, att »- overall i Landet hvor Naturen tillader Sambosrettelse, 
ogsaa i Vestjylland, der har man Landsbyerne». Man får icke utan 
vidare utesluta möjligheten, att åtskilliga trakter med spridd bebyggelse 
koloniserats under tider, när de sociala förutsättningarna icke längre 
voro desanlma S01n när bybygderna uppstodo. Södra delen av Romele
åsen och backlandskapet väster därom sakna helt säkert icke förut
sättningar för en bybebyggelse, och dock fanns där nästan endast spridd 
bebyggelse. Tidsfaktorn får alltså icke länlnas helt ur räkningen, tro
ligen icke heller för Jyllands del. 

Man kan också i detta sanlmanhang anföra Bornhohn (jfr V a h I 
1930, s. 160), som helt saknade bybebyggelse. Här föreligger i varje 
fall möjligheten, att bebyggelsen skett under andra sociala förhållanden 
än i bybygdernas Danmark. -

I själva verket fanns på sydvästmoränen och den bättre sydost
nloränen en enda saI11111anhängande bybygd, och detsan1ma var för
hållandet med Kristianstads- och i huvudsak även Ängelholmsslätten. 
Utmarkerna hade, åtminstone inom stora delar av sydvästmoränen, 
reducerats till ganska små arealer; ofta hade de I.o.nl. helt försvunnit. 
Bysamhällets organisation var långt driven; spridd bebyggelse kunde 
icke uppk01uma spontant. Inom de bättre delarna av Vombområdet 
och det nordöstra skifferurbergsområdet var bylandskapet också ganska 
väl utvecklat. - Fig. 5 och 6 visa den spridda bebyggelsens kvantita
tiva betydelse i förhållande till bybebyggelsen. 

Medeltalet gdrdar pel' by var i hela Skåne 10,0 nlen varierade 
från 20,7 i Gärds härads rena slättsocknar till 3,5 bland byarna inom 
Norra Åsbos urbergsmorän. Högre än medeltalet ligga just de om
råden, som kunna karakteriseras som rena bybygder. Men även inom 
dessa varierar genomsnittsstorleken. Det visar sig, att bland dem de 

3 Med undantag för Vallåkrasocknarna är det i varje fall över 96,1 0/0. Dessa 
områden med över 96,1 0/0 hy bebyggelse kallas i det följande med någon överdrift 
.. de rena bybygderna ... 



Fig. 5. Skånes byar vid mitten ll\' 

1600-lalet. 
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Fig. 6. Skånes spridda bebyggelse vid mit
len av 1600-talet sammanförd sockenvis. 

En gård representeras på båda Imrtorna av lika stOl' svart yta. 

sandiga och grusiga områdena ha större byur än andra. Ty medan 
genomsnittet på sydvästmoränen är 11,8 gårdar per by och i intet 
härad överstiger 14,2 (siffran för Venlmenhög), har alltså den egent
liga sandslätten i Gärds 20,7 och i södra Villand 17,5; Gärds övergångs
zon har 14,7, sydostmoränen i Ingeistad 18,9 och den i Järrestad 14,5, 
skifferurbergsmoränen i Ingeistad 14,2 och sandområdet vid Öresund 
17,7 gårdar per by. 

Att säga att byns storlek vur direkt proportionell till jordens kva
litet, vore sålunda att förenkla saken alliför mycket. Av de 96 byar med 
mer än 20 gårdar, som funnos i Skåne, lägo 29 på sydostmoränen 
och 23 på Kristianstadsslätten (huvudsakligen inom dess centrala 
delar) ; i jämförelse härmed är siffran 16 för sydvästmoränen ganska låg. 

Del övriga Skåne hade blott 28 stora byar, och av dessa kommo 
blott 5 på Ängelholmsslätten, sonl i jämförelse lned Kristianstadsslättens 
centrala delar har påfallande slnå byar (8,0 il 10,8 gårdar per by). 

Fig. 7 visar antalet gdrdar per bebyggelseenIlet (=byar+dubbel
gårdar + ensam gårdar) . Skillnaderna bliva här ännu större än i fråga 
om antalet gårdar per by. Men de regionala nlotsättningarna äro givet
vis desamma. 

De här nämnda olikheterna i bystorleken mellan rena bybygder 
av olika slag tar sig uttryck i att byarna ligga tätare, ju bättre 
jorden är. På sydvästmoränen finnas i genomsnitt 19,6 byar per 100 
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Gårdar 
pr bebyggelse

enhet 
_25~-1B,1 
_18,;-13,1 

==13,1- 9,5 
WA 9,5-6,9 
~6.9-S,O 
UlIlIIlIls,o- 3,G 

~3,6- 2,G 

~2,6- 1,9 

~1,g-1,'t 

l:sJ1,lt -1,O 

Fig i . 

k!l1 ~ , på d 11 bä ttre sydostrnorän 'n l o/i, på sandomr{Hlet v id ön'sund 
hlott 11,8 och i d reu:) slätt ·o knarna i Gärds och Yillands l'es p , 7,6 
och 8,3 , (J f r t ig. R.) 

Med -ltuld f öl' SllalH' är 11,0 byar per 100 km 2 . Föru tom flertalet 
a dc H'lla hyhyg ct 'rna ligga fliljande o mråden vÄ. !>entligt i',\' r mede]
talet för Sk åne : Vii~ tI'; 1 Bjärc med 22,-! byar per kvad ratmil (5.8 
gårda r p r b y) . Kullahygden m ed 2:3,1 G.2). Gärds urbergssucknar 
m ed l ·U:; (5,i) , ÄngpJholmsslättcn m ed 15,8 (9,1 ) och skiffcrurher gs
morän _Il i F ros t. III d l -!.9 (1 O .:~ ) . Bya mu i de tre fi il'stHät n nda 0111 -

rädf'na h a en genomsni ltss torlpk , ~O l1l väsentligt l mdt rstig "r m edel tal f 

för Skåne. vilket son'l (lVall sa gts är 10,0. Med andra ord: byarna äru 
~ll1å " \1 ligga m ykct tätt. I DOl l samtliga dessa mdden är moränen 
jäm förelsevi s k a lkrik. Ängclhohns. lättrll och skifferurbergs lllul'ä llell 



Byar 
pr kv.-rni I 

_ 27,1-20,CJ 
_ 20.0-14,8 
!!!!!!1It,8--10,9 
r7J"AltJ,9- 8,1 
~8,1-6,o 

lIIlIIIID 6,0- 4,4-

~1o,lt-3,2 

I~< 3,2. 10 

Fig. 8. 

15 

20 , ~O krn 
! 

r osta intaga en mellanställning m ellan Kullahygden och sydväst
moränområde t. 

:vIycket låg b y täthet (mindre än hälften av llwdeltalet för Skåne) 
finner man inom h la del norra urbergsområdet (2,4- 3,8), på Söder
å!'lpn, inom urbergs -sandstensområdet i Ingeistad och Järrestad samt 
vidare p å ROll! I-·åsen och backland. kapet väste r därom (norra ~yd

nstmoränen 5,0, skifferurber;.;smoränen i Torna 5,9). 
I tabell 1 har Sall1mans t~ills fyra grupper av omr ådl'l1 a v t'xtrem 

karaktär i fråoa om bytät!wL och l)y~ torl ck. 

Skarpa t är motsatsförhållandet mellan sydvä.- tmoriinen \I 'h den 
nona u l'bcr s rnorän ell: man h ar å ena "idan ett utpräglat bylandskap 
med stor uppodling, å andra sidan ett landskap med n äslan enbart 
spridd, gles bebyggelse. Men vi ha också dt tydligt motsatsförhållande 
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Tabell 1. 

Byar JlI' Gårdar Gårdar Gårdar i 
Omri'ldcn byar i 0/0 In' m il 1)1' by pr Itvmil 

uy alla 

Villands rena slällsocknar. H t. 8,3 17,5 145.5 99,3 
Gärds rena slättsocknar. 8 s. .. 7,6 20,7 15U,3 98,9 

Sydvästmoränens centrala del .. 20,7 11,0 231,9 98,3 

Kullabygden. 13. ................. 23,1 6,2 173,4 83,1 
Västra Bjäre. 12. ..................... 22,4 5,8 167.7 77,0 

Norra urbergsmoränomr. 
Inom Norra Asbo. 18 x ...... 2,4 3,5 31,0 27,8 
Inom Östra GÖinge. 18 v. ..... 2,8 3,7 42,3 24,6 

Medeltal för hela Skåne ........ " 11,0 10,0 127,6 85,9 

mellan Kristianstadsslättens stora men glest liggande byar och Kulla
bygdens små, tätt liggande men löst organiserade och med ensaIngårdar 
uppblandade agglomerationer. Är orsaken till denna skillnad endast 
aU söka i olikheter i näringslivet? Är det överhuvud nlöjligt aU påvisa 
och motivera, aU någon viss inriktning hos jordbruksdriften betingade 
spridd eller agglomererad bebyggelse? Såväl byar som ensamgårdar 
kunde vara ensidigt inriktade på spannnlålsproduktion eller på boskaps
skötsel. Förklaringen torde vara aU söka på annat håll, och det före
faller rimligt aU uppställa följande arbetshypotes: 

Besittningstagandet av dessa varandra motsatta områden har skett 
under epoker med olikartad social organisation.4 Under tidigare perioder 

" I det följande menas med :»besittningstagande:. och "kolonisation" det äldsta 
stadium i utvecklingen, från vilket oavbruten kontinuitet med avseende på bebyggel
sen finnes fram till vad jag kallar :»det gamla kulturlandskapet», d.v.s. medeltidens 
och 1500- och 1600-talen5 landskap. Jag har först velat undersöka, vilka slutsatser 
beträffande bebyggelsens relativa kronologi, som kunna dragas ur det siffermaterial, 
som jag erhållit för 1600-talets mitt. Längre fram kommer jag till frågan om de 
absoluta tidpunkterna för de olika stadierna i bebyggelsen. Redan här skall dock 
understrykas, alt det med lldet första besittningstagandeh ej åsyftas någonting, som 
rimligtvis kan ha ägt rum under sten- eller bronsåldern. 

Anmärkningar till plansch 1. 

Denna karta är förut tryckt i en uppsats i SGA 1940. En rättelse har här vid
tagits beträffande Ekeby socken (Lu). I samband därmed böra även några i nämnda 
uppsats angivna siffror ändras. A v hyar med storleken 5 gårdar funnos 104 i st. f. 
103, av storleken 8 gårdar 74 byar i st. f. 73, av storleken 10 gårdar 48 i st. f. 47 
och av storleken 27 gårdar -I i st. f. 5. Hela antalet byar i Skåne var 1.196. antalet 
i byar belägna gårdar 11.946, dubbelgårdarnas antal 340 och ensamgårdarnas 1.286. 
Hela gårdsantalet var alltså 13.912. 
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Fig. U. 

har den slutna byn varit den psykologiskt närmast till hunds liggande 
bebyggelsefornlen, och för dåtidens Inänniskor ha de lättbrukade sand
slätterna varit de mest lockande, kanske särskilt lned hänsyn till de 
jordbruksredskap, som stodo till buds. 

De mera hårdbrukade luen i själva verket nog nlera givande Kulla
och Bjärebygderna ha koloniserats och bebyggts nled spridd bebyggelse 
eller småbyar, först sedan all mera lättbrukad jord redan tagits i 
anspråk och då de socialpsykologiska förutsättningarna blivit andra, 
än när de rena by bygderna uppstodo genonI att byar utfyllde och togo 
i anspråk stora onuåden, där det sedan ej fanns plats för en yngre, 
spridd bebyggelse. 

Med hjälp av denna teori kan man förklara de väsentliga skillna
derna även nIellan övriga delar av Skåne. Den bästa jorden, sydväst-

2 
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och sydostmoränen, och den lättast odlade jorden, sandområdena, 
bebyggdes först. Inom dessa områden finner Juan de största byarna, 
troligen redan från början bestående av flera hushåll, och i varje fall 
existerande som byar, när bebyggelsen inom de sämre områdena tager 
fart. Son1 bevis härför kan anföras, att tätheten av bebyggelseenheter 
(hela antalet byar, dubbelgårdar och ensamgårdar) är påtagligt större 
inom de bättre delarna av de områden, som icke äro rena bybygder 
(fig. 9). Om vi bortse från den ytterst osannolika teorin, att byar upp
stått genom sammanflyttning av gårdar, måste dessa områden med 
mycket stark täthet av bebyggelsenheter i huvudsak ha bebyggts först 
vid en tidpunkt, då rena bybygderna så att säga voro mättade med 
bebyggelseenheter och icke lämnade plats för nybyggen. 

Givetvis inträder mättnad av bebyggelseenheter långt innan maximum 
av bebyggelseenheternas enskilda tillväxt och maximum av uppodling nåtts. 

Tabell 2. Bebyggelsen i några typområden. 

I Gårdar Byar Bebyg- Gärda.' i 
Gårdar 

Områden gelse- byar i 0/O 
Gårdar I)r bebyg-pr pr enheter: 1>r by geIse-kvmil kvm il pr kvmil av alla enhet 

i\loränomrdden: 
Norra urbergsområdet. 

N. Åsbo. 18 x ....... 31,0 2,4 21,7 27,8 3,5 1,4 

Södra urbergsområdet. 
Onsjö. 19 c. II •••• " ... 56,4 5,9 27,7 I 45.6 4,3 2,0 

Yttre sydostmoränen. 3. 71,8 5,0 46,4 38,2 5,5 1,5 

Södra urbergsområdet. 
V. GÖinge. 19 v ...... 92.3 12,7 24,~ 83,7 6,1 3,8 

Kullabygden. 13. a •• ••• 173,4 23,1 46,9 83,1 6,2 3,7 

Skiffer-urbergsmorän. 

I 
Frosta. 7 r .......... 178,0 14,9 33,7 86,1 10,3 5,3 

Sydvästmorän. 
Bara. 1 f. " ••••• II ••• 234,0 26,6 30,7 97,9 8,6 7.6 

I 

Vemmenhög. i i. . ~ . " 249,2 I 17,5 17.5 100 14,2 14,2 

Sandomrdden: I 
Vombomr.4 .......... 126,6 11,1 18,4 91.8 10,3 6,9 

Gärds ego slättb. 8 t. .. 159,3 7,6 9,4 98,9 20,7 17,0 

J\ngelholmssläUen. 
S. Åsbo. 11 y ....... 165,6 16,9 29,3 89,2 8,8 5,7 I 

ISandomr. v, Öresund. 
, Harjagers. 5 d. . ..... 196,4 10,7 13.1 98,2 18,0 15,0 j 
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har den slutna byn varit den psykologiskt närmast till hands liggande 
bebyggelsefornlen, och för dåtidens Inänniskor ha de lättbrukade sand
slätterna varit de mest lockande, kanske särskilt Ined hänsyn till de 
jordbruksredskap, som stodo till buds. 

De mera hårdbrukade men i själva verket nog mera givande Kulla
och Bjärebygderna ha koloniserats och bebyggts med spridd bebyggelse 
eller småbyar, först sedan all mera lättbrukad jord redan tagits i 
anspråk och då de socialpsykologiska förutsättningarna blivit andra, 
än när de rena bybygderna uppstodo genom alt byar utfyllde och togo 
i anspråk stora områden, där det sedan ej fanns plats för en yngre, 
spridd bebyggelse. 

Med hjälp av denna teori kan man förklara de väsentliga skillna
derna även nlellan övriga delar av Skåne. Den bästa jorden, sydväsl-
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och sydostmoränen, och den lättast odlade jorden, sandområdena, 
bebyggdes först. Inom dessa områden finner Inan de största byarna, 
troligen redan från början bestående av flera hushåll, och i varje fall 
existerande som byar, när bebyggelsen inom de sämre områdena tager 
fart. Sonl bevis härför kan anföras, att tätheten af) bebyggelseenheter 
(hela antalet byar, dubbelgårdar och ensamgårdar) är påtagligt större 
inom de bättre delarna av de områden, som icke äro rena bybygder 
(fig. 9). Om vi bortse från den ytterst osannolika teorin, att byar upp
stått genom sammanflyttning av gårdar, måste dessa områden med 
mycket stark täthet av bebyggelsenheter i huvudsak ha bebyggts först 
vid en Lidpunkt, då rena bybygderna så att säga voro mät.tade med 
bebyggelseenheter och icke lämnade plats för nybyggen. 

Givetvis inträder mättnad av bebyggelseenheter långt innan maximum 
av hehyggclseenheternas enskilda tillväxt och maximum av uppodling nåtts. 

Tabell 2. Bebyggelsen i några typområden. 

Områden 

Norra urbergsområdet. 

1 

Gurdar 
pr 

Itvmil 

Moränomrdden: II 

N. Åsbo. 18 x ......• 1 31,0 

Södra urbergsområdet. 
Onsjö. 19 c ........ . 56 .... 

Yttre sydostmoränen. 3. 71,8 

Södra urbergsområdet. 
V. GÖinge. 19 v. . . .. . 92,3 

Kullabygden. 13. ...... 173,4-

Byar 
pr 

kvmil 

2,4 

5,9 

5,0 

12,7 

23,1 

Bebyg
gelse

enheter 
pr kvmil 

21,7 

27,7 

46,4 

24,~ 

46,9 

Gurda I' i Gårdar 
Gårdar pr bebyg-

byar i % pr by gelse-
av alla enhet 

27,8 

45,6 

38,2 

83,7 

83,1 

3,5 

4,3 

5,5 

6,1 

6,2 

1,4 

2,0 

1,5 

3,8 

3,7 

Skiffer-urbergsmoriin. 
Frosta. 7 r. . . . . . . . . . 178,0 14,9 33,7 86,1 10,3 5,3 I 

Sydvästmorän. 
Bara. 1 f. .......... 234,0 26,6 30,7 97,9 8,6 7,6 " 

Vemmenhög. i i. .... 249,2 I 17,5 17,5 100 14,2 14,2 
1-----+--------:----------+------:---;.-----------;--

Sandomrdden: I 

16,9 29,3 

Vombomr. 4 .......... 126,6 11,1 18,4 91,8 110'3 

Gärds ego slättbo 8 t. .. 159,3 7,6 9,4 98,9 20,7 

Ängelholmsslätten. 
S. Åsbo. 11 y. ...... 165.6 89,2 8,8 

Sandomr. v. Öresund. 
Harjngers. 5 d. ...... 196,4 10,7 13,1 98,2 18,0 

6,9 

17,0 

5,7 

15,0 
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Tabellen sid. 18 ger en god förestiillning om det skånska kultur
landskapets olika regioner. Typiska områden ha uppställts efter var
andra i ordning efter antalet gårdar per kvadratmil, d.v.s. i viss mån 
efter uppodlingsgraden. Men eftersom gårdarna inom de sämsta onl
rådena, i motsats till vad förhållandet var i de bättre, voro propor
tionellt Iller beroende av skogen och ängen än av åkern, var den 
verkliga skillnaden i uppodling ännu större, iin dessa siffror för gårdar 
per 100 km 2 visa. 

Moränområdena visa en jämn stegring beträffande procenten by
bebyggelse och antalet gårdnr per bebyggelseenhet. lVlaximum av be
hyggeIseenheter uppvisa de bästa områdena utanför de rena bybyg
derna. Man bör observera, att det bäst uppodlade området i Skåne, 
nämligen sydvästmoränens i Vemmenhög, har Jägre täthet av bebyggelse
enheter än det sämst uppodlade, nämligen norra delen av Norra Åsbo. 

Sandområdena låta sig icke inordna i denna ordningsföljd, ej heller 
bilda de inbördes en liknande kedja. Tydligen voro icke på 1600-talet 
bland dem de bäst odlade onuådena också de iildsta, vilket ju däremot 
var fallet med moränområdena. 

För moränområdena få vi alltså den schematiska ordningsföljd som 
fig. 10 visar. 

I tabell 3 finnas motsvarande siffror 
för alla de agrogeologiska områdena. 

I det föregående har avgörande be
tydelse tillagts de agrogeologiska fakto
rerna. Topografiska och hydrografiska 
faktorer ha emellertid i många fall bi
dragit Hll att skärpa skillnaden mellan de 
angivna regionerna. Starkt kuperad ter
räng försvårar uppodlingen av större 
sammanhängande områden och därmed 
uppkomsten av ett bylandskap. Bristen 
på byar i backlandskapet kan ses även 
ur denna synpunkt. De stora mossmar
kerna i norra Skåne ha verkat i samma 
riktnjng. l\len trots detta vill det synas, 
som onl de rena bybygderna fått sin 
utformning och sin begränsning främst 
tack vare den omständigheten, att de till 
en väsentlig del uppstått under en tid, då 
de sociala förhållandena gynnnde upp-

o O 

o 

o o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o o 
o Stora,glest 

liggande lJ.yal' 

o 

o o o o 
o o 61esare 

o o o o liggande 
o o o o ensamgårdal' 

o o o o o 

c o o o 
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"tYcket glest 

o liggande 
ensamgJl'däl' o 
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o n 

Fig. 10. 
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Tabell 3. 

Gårdar Byar Bebyg-
Gårdar i I 

Gårdar I 
Områden 1)1' pr gelse- byar i 0/O 

Gårdar pr bebyg-

In'mil k\'mil enheter av alla I 

pr by gelse-
pr In'mil I enhet I 

Sydvästmoränomr. , ... 234,7 19,6 
l 

I 22,2 98,5 12,0 10,6 
Sydostmoränen, inrc 225,6 16,6 

I 

17,(j 99,4 13,5 12,8 l 
I 

Snndområdet vid öresund 211,8 11,8 13,!J 98,5 17,7 15,2 
Ängelholmsslättcn 162,5 15,8 aO,7 88,3 9,1 5,3 
Nc.rdöstra skifferurbergs-

moränen lO ••••••• t .... 160,3 12,H 2.i,4 90,1 11,2 6,3 
Dlv. områden i Lugg. 

och Bjäre ........... 151,6 17,7 4(j,5 76,5 (i,6 3,3 
Vombslätten '"lO •••••••• 126,6 11,1 18,4 91,8 10,3 6,9 
Krstd.-slälten med över-

I 

gångsområdcn .. lO •••• 117,0 8,8 21,3 87,5 11,7 5,5 
Albo m.m. '" .. lO ......... '" 

99,7 9,1 2(j,8 78,7 8,6 3,7 
Sk iff erurbergsmorun-

omr. vid Romeleåsen 90,5 8,0 :-n,(j 69,7 7,9 2,9 
Södra urbergsområdet 83,2 10,0 28,a 79 ') -,- 6,0 2,9 
Sydostmoränen, yttre .. 71,8 5,0 46,4 38,2 5,5 1,5 
Norra urbergsområdet 37,5 :i,O 25.3 30,1 3,7 1,5 

Skåne 127,6 11,0 25,(j 85,9 10,0 5,0 l 
'" '"lO '" ...... ,.. '" '" ,"lO. 

I Sydvästmoräncns cen- I 
trala del '" '" '" ,"lO. '" '"lO •• 

231,9 20,7 23,8 98,3 11,0 9,7 
Sydostmoränens centra- I 

I 

la del ••••••••••••• '1 226,3 19,2 20,1 99,6 11,8 11,3 
i 

koms ten av byar, och då brukningsmetoderna medförde, att sandjord 
och baltisk morän avgjort föredrogs framför annan morän. Det fortsatta 
besittningstagandet av Skånes jord ägde rum under andra sociala för
hållanden, som icke längre så påtagligt ledde till bybebyggelse, bland 
annal därför att tillgången på jord var sämre än tidigare. 

Bykartan över Skåne visar en stark förtätning av bylandskapet längs en 
bred bård utmed syd- och västkusten, och detta förhållande har jag sökt att 
förklara agrogeologiskt. Man torde knappast kunna bevisa, att bebyggelsen 
här skulle berott på att närheten till kusten gjort dessa områden mera lätt
tillgängliga. Falbygdens och Själlands exempel visa, att bebyggelsen icke 
skydde inre delar av landet, om blott jordmånen var gynnsam. Det kustnära 
nordöstra Själland är däremot ett sent kolonisationsområde. 



Fig. 11. De vikti
gaste bynamnsty-

perna i Skåne: 
1) Namn på -by, 
-stad, -hög, -löv, 
-inge och -lösa. 
2i Namn på -rum, 
-bjer, -åkra, -tofta 
oeh -lund. 3) Namn 
på -torp. 4) Namn 
på -röd och -hult. 
Tom eirkel beteek
nar by med namn 

av annan typ. 

(Från Namn och 
Bygd 1942, h. 1). 

ORTNAMNEN I SKANE UR STATISTISK OCH REGIONAL
GEOGRAFISK SYNPUNKT. 
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Hur te sig ortnamnsforskningens resultat till ovan relaterade 
hypotes? 

I en uppsats i Namn och Bygd har jag framlagt en statistisk be
arbetning av 1600-talets bebyggelse ur ortnamnssynpunkt. De viktigaste 
tabellerna återges här. 

De erhållna siffrorna bestyrka riktigheten av den vedertagna rela
tiva kronologi en för ortnamnstyperna, enligt vilken de sex namntyperna 
-by, -stad, -hög, -löv, -inge och -lösa bilda en grupp, som måste be
traktas som den avgjort äldsta, och namn på -röd och -hult beteckna 
det yngsta ortnamnsskiktet. Torpnamnen, som äro långt talrikare än 
någon annan namntyp, äro genomsnittligt 5 något äldre än dessa sist
nämnda, men å andra sidan påtagligt yngre än de sex äldsta namn-

5 Det bör understrykas, aU det här är frågan om den tid, då en namn typ 
varit som mest produktiv. Torpnamn ha tillkommit in i modern tid, men som 
namntyp i 1600-talets bebyggelse framstå de doek tydligt som äldre än de två 
yngsta namntyperna. 



Tabell 4, Skånes vanligaste bynamnstyper, 

I Hela Skåne De mest utpräglade bybygderna Steensh'~Pds 5 ,reDPresentaktiva I 
I omra en l an mar 

I I Antal I Byarnas Medel- Antal Byarnas Medel- , i 

i Antal ensam-I medel- stor!. av Antal eusam- medel- stor!. av Antal !axerlllg Yta i 
'I b ar och storlek- alla be- bvar och storlek alla be- bvar l tunnor I tunnland 

y dubbel- (Antal byggelse- - dubbel- (Antal byggelse- - hartkorn I 

gårdar gårdar) enheter gårdar gårdar) enheter 
I 

-by 1 I 80 I 6 I 16,1 I 15,1 36 I -- I 18,2 18,2 167 72:1 I 919 

-stad I 51 II 20 I 16,1 ,11,9 23 - I 17,7 17,7 66 80:2! 1069 

-hög 32 3 14,7 I 13,5 27 l, 15,5 15,0 - - -

-löv 64 3 13,9 13,3 34 - 14,9 14,9 105 92:0 1046 

-inge 71 10 12,5 11,1 25 - 16,6 16,6 108 88:1 1102 

-lösa 16 2 11,4 10,2 6 - 12,3 12,3 14 79:7 831 

I 
I 

-rum 15 3 10,5 9,1 - - - - - - - I 

-bjer 38 54 10,2 5,0 13 3 16,3 13,5 - - - I 

-åkra 22 23 9,5 I 5,3 6 1 16,3 14,1 - - - I 

-tofta 27 9 8,8 6,9 5 - 10,6 10,6 - - - I 
-torp ;{32 538 7,2 3,5 132 23 9,6 8,4 676 48:2 684 

-~öd I 95 203 5,4 2,6 4 I 2 8,5 6,0 12 I 27:7 346 I 
-hult I 31 145 I 3,8 1,7 -- I - - - 18 i 32:1 435 I 

1 Namn sådana som Östraby och Västraby kunna ej jämställas med andra namn på by och ha ej medräknats häl', (jfr 
min uppsats i NoB), 

l\:l 
l\:l 



Tabell 5. De viktigaste bynamnstypernas procentuella andel olika storleksgrupper av bebyggelseenheter. 

I 

I De 

I 

l 

Storleksgrupper av be-
byggelseenheter. 

viktigaste bynamntyper-
nas procentuella andel. 

Summa namn av de 
sex äldsta typerna 

Summa, på vilken procenten 
beräknas (d. Y. s. antalet 
namn ay de 13 i Skåne 

I 

I 

: 

I 

I 

vanligaste namntyperna) I 

" 

I 
Oyriga byal' och gårdar inom I 

storleksgruppen .......... .. 

Spridd behyggelse 

Ensamgårdar Dubbelgårdar 

torp 52,7 % 
I torp 52,9 % 

röd 20,1 
I 

röd 19,3 
hult 14,6 hult 13,1 
(gård 7,9) 1 bjer 5,8 
(boda 7,5) 1 

I stad 2,7 
bjer 5,1 ö \'J'i ga 6 ') ,-
övriga 7,4 

99,9 % I 100,00jo 

4,2 0/0 4,6 0/O 

760 259 

526 81 

Bybebyggelse 

Grupp I 

I 

Grupp Il I Grupp III 
Byar om Byar om 

I 

Bvar om 

I 
3-':5 gårdar 6-10 gårdar 11---20 gårdar 

torp 50,7 % I torp 48,3 % I tOI'P 21,1 0jo I 

röd 21,3 röd 9,2 by 16,5 

hult 9,2 inge 7,5 löy 13,8 I 

inge 3,6 by 6,7 inge 13,4 I 
I 

åkra 3,6 tofta 5,3 stad 10,0 
I bjer 3,6 löv 4,6 hög 7.:~ I 

" 8,2 övriga 18,3 övriga 18,0 oYl'lga 

100,2 0/0 I 99,9 0jo 100,1 °jo I 

9,8 0/O 26,7 0/O 64,0 0/0 

306 240 261 

102 96 95 

1 Antalet gårdar på -gård och -boda ingår ej i summan 760, på vill,en procenten i denna kolumn beräknats. 

Grupp IV 
Bvar om mer 
ä~ 20 gårdar 

by 25,4 % 

stad 20,9 

lö\' 13,4 
inge 10,4 
torp 9,0 
hög 7,5 
öniga 13,4 

100,00jo 

79,1 0/o 

67 

29 
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Ensam-
gårdar 

-by ...... 5 
-stad .... 18 
-hög ...... 6 
-löv ...... 5 
-inge .. , 10 
-lösa ... 11 
-rum ... __ o 

-bjel' ... 42 
-åkra ... 40 
-tofta ... 17 
-torp ... 46 

I 
-röd ...... 51 
-hult ... 63 

Tabell 6. Av hela namn typen faller i % på 
(värden över 1 avrundade till hela tal): 

Grupp I Grupp II Grupp III Grupp IV 
Dubbel- Byar om Bvar om Byar om Byar om 
gårdar 3-5 6-10 11-20 mer än 

gårdar gårdar gårdar 20 gårdar 

I 
I 

I 

, 

2 5 19 50 20 
10 6 10 36 20 

3 3 20 54 14 
- 12 16 54 13 

2 13 22 43 10 
-- 11 28 44 6 
17 11 50 11 11 
16 12 11 15 3 
11 24 7 13 4 
8 11 36 28 --

16 

I 

18 13 6 0,7 
17 22 7 2 0,3 
19 16 2 - -

S:a 

I 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

99 
99 

100 
100 

99 

I 100 

typerna. En mellanställning intages även av namn på -rum, -bjer, 
-åkra och -tofta. 

De olika namntypernas geografiska fördelning framgår av mina 
kartor i NoB, av vilka den sammanfattande kartan återgives här 
(fig. 11). Den geografiska fördelningen belyses ytterligare av tabell 7 
(med områdena i samma ordning som tabell 3). 

De sex gamla namntyperna dominera starkt inom områden med stora 
byar och inom områden, där spridd bebyggelse nästan helt saknas. Kristian
stadsslätten är ett i detta avseende starkt utpräglat område. 

Bland de äldre namntyperna visa högnamnen en stark koncentration till 
de rena bybygderna i sydvästra Skåne (1 c-i, 2 f-i). 

Namnen på -lösa äro fåtaliga och förekomma huvudsakligen inom syd
västra hälften av Skåne. De saknas nästan helt inom sandiga områden och på 
urbergsmorän. 

Namnen på -by, -stad, -inge och -löv äro tämligen jämnt fördelade över 
de tätare bybygderna. -ingenamnen äro dock påtagligt få på den egentliga 
Krislianstadsslätten och i de täta bybygderna i sydöstra Skåne, men däremot 
ganska talrika b1.a. i övergångsområdet mellan Kristianstadsslätten och skogs
bygden i GÖinge. 

Av namnen på -bjer, -tofta, -åkra, -lund och -rum, som i storleksavse
ende och alltså troligen också i åldersavseende intaga en mellanställning, äro 
namnen på -bjer, -tofta och -åkra spridda över stora delar av Skåne, men de 
äro dock påtagligt få i de rena bybygderna. -rumnamnen däremot finnas 
endast inom de södra delarna av urbergsmoränen. Men där de förekomma, 
äro -rumbyarna de största. Av de 9 byarna med namn på -lund (vilka icke 

I 



Tabell 7. Ortnamn inom vart och ett uv de agrogeologiska områdena. 

Antal bynamn 
-~ -- ~--~----:-~--

I I r/id 

Sydl'ästmoräncn ....... . 

SydostmoränclI, iure ... . 

Snndområdet vid Örcsund 

: Allgelholnlsslättcn ..... . 

: Nordöstra skiffcrtll'bcl'gs-
områdct ............ . 

Div. områdcn i Lugg. 
och Bjärc ........... . 

Vombslättcn ........... . 

I Krstd-slälten med ö'-cr-
gångsområdcn ....... . 
varav de" cenll~n'" ,1,·,1''' .•. 
övriga delar ............... . 

I
, Albo m.m ............. . 

Skiffcl'ul'bcrgsmoräncn 

hi)g 
Ii,,· 
inge 
b\' 

I stad 
lösa 

l! l! 

51 

3 

25 

511 
15 
·1·1 

2 

I 

I 

, 
vid Homelcåscn ..... . !l i 

Södra urbergsområdet .. 

Sydoslmoränen, yllre ... 

Norra urbergsområdet .. I 

S:a 

12 

5 

bjcl' 
tofla 
ål,er 
rum 

torp i hult 

S:a 
hyur 
a,' 

dcssa 
I 13 i , , 

l 5 

l! 

1:1 

8 

-I 

IIi 
4 

12 

6 

4 

HI 

l 

l 

102 

29 
I 

34 I 
I 

30 
3 

2i 

10 

4 

36 

l I 
IIi 

331 

, Iyper 
I 

2 

HI7 

106 

Il 

1 fiS 
\ 
I 
I 

18: 94 

Ii: Ti 

4' H! 

10 

10 

10 

2 

31l 

I 

I 
2 I 

I 
19 I 

115 
22 
!I:\ 

28 

1!l 

105 

7 

41 

125 I 872 

Bynamn iD/o nv dc vanligastc 
13 t~'pcrn" 

Antal nallln pa spridd 
bebyggclse 

hlig 
Iii,· 
inge 
hl' 
sillll 
li,slI 

47,1 ! 

48,1 

37,!I 

36,2 

23,4 

51,3 
611,2 
47,:\ 

7,1 

11,4 

12,2 

bjel' 
lofll' 
l,kc\' 
1'11111 

8,6 

5.7 

12.1 

13,8 

10,4 

13.9 
18,2 
12,9 

21,4 

17,1 

2,4 

I,.öd 
torp I hult 

1- S:n hÖ;- -~ 
! Iwnr löv bjcr 
I °a,' ingc toftn 

i 
! 

U,9! 

44,3 

48,5 

:~O,9 

44,2 

26,1 
13,6 
W,O 

34,a 

3H,O 

i dcssa h" , åker 
i 13 stud i rum 
,typcr IiisII 

0,5 100,1 

1,9 I 100,0 

- I 

1,5 i 100,0 

19,1 

22,1 

I 

1
100,0 

100,1 

8,7 100,0 
- 100,0 

10,8 100,0 

35,7 1l9,!) 

, - -I 

37,1 I 99,9 

46,4 1100,0 

-I 

2 

2 

6 

1 

lO 

10 

2 

!J 

5 I 
Ii 

!J 

9 

2 

16 

16 

4 

112 

I 

lorp I 

1 : 

19 

5 

2 ' 

48 ! 

5 

89 
2 

87; 
8 ' 

533 I 

röd 
hult 

24 

2 

52 
t 

51 

22 

7 

65 

17 

110 

341 

S:n 
byar 
av 

dcssu 
13 

typcr 

23 

2 

41 

91 

87 

10 

16i 
:-1 

l1i4 

:-16 

:w 
181 

52 

27(i 

i 1010 
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medtagits i tabellerna) ligga 4 ganska nära varandra i Albo och norra delen 
av Ingeistads härad. 

-torpbyarna äro oerhört talrika inom de flesta delar av Skåne, och 
ehuru de allestädes genomsnittligt äro mindre än byar av de äldsta namn
typerna, äro de likväl av mycket skiftande storlek. De utgöra 37,5 0/0 av 
byarna av de tretton största bynamnstyperna, d.v.s. minst 27,9 0/0 av samtliga 
skånska byar. Bland de spridda gårdarna hade 53 0/0 av dem, som tillhörde 
de tretton nämnda namntyperna, eller minst 33,6 0/0 av samtliga, torpnamn. 
Relativt fåtaligast äro -torpnamnen inom de centrala delarna av Kristianstads
slätten (8) och inom Vombområdet (4); de saknas helt inom Villands härad 
söder om sjöarna. Den fåtaliga spridda bebyggelse, som förekom inom de 
områden, som jag betecknat som rena bybygder, bestod till över hälften av 
gårdar med -torpnamn. 

Namn på -hult och -röd saknas helt på Kristianstadsslätten och prak
tiskt taget också inom alla bättre delar av Sydvästslätten. De förekomma 
i större antal i nordvästra delen av Luggude härad och dominera på Linde
rödsåsen och inom andra områden med urbergsmorän. 

-rödnamnen äro näst -torpnamnen de vanligaste både för byarna och 
de spridda gårdarna. (U8 av 292 lägo på urbergsmorän; härav voro 39 resp. 
92 byar.) 

Av -hultnamnen ligga UD stycken av 169 (varav 15 resp. 29 äro by
namn) inom urbergsområdet. 

Det framgår sålunda (först och främst av tabell 7 ovan), alt de 
ortnamnstyper, vilka enligt den vedertagna relativa kronologien (och 
denna måste anses vara bevisligen riktig) äro äldst, i första hand 
äro typiska för de områden, vilka enligt den framställda hypotesen 
också äro tidigast bebyggda. 

Den centrala delen av Kristianstadsslälten Inåste ha varit mältad 
med bebyggelseenheter redan före -torpepoken. På den baltiska mo
ränen var den äldsta bebyggelsen av samma karaktär som i det förra 
.området, men den blev mältad först efter det alt en ansenlig mängd 
torp utfyllt luckorna. 

Ängelholmsslälten hade vid torpepokens början ännu fler luckor 
än den baltiska moränen, men de fylldes dock. Delta var däremot icke 
fallet med större delen av Luggude och det mesta av det nordöstra 
skifferurbergsområdet. Övriga områden hade endast mycket gles be
byggelse under de sex äldsta namntypernas tid. I den mån de på 
l600-talet voro mältade med bebyggelseenheter, är delta aU anse som 
en sen företeelse. 

Möjligheterna alt fastställa de absoluta tidpunkterna för dessa olika 
skeden i bebyggelsens historia äro mycket begränsade. En fingervisning 
kan man fä av kyrkbyarnas namn.6 

o Liknande sammanställningar, som ge resultat i samma riktning, ha utförts 
ev exempelvis K Il U d s e Il 1939, s. 79 och L u n d a h l 1927, s. 195. 



Tabell 8. 
Procenten kyrkorter inom var och 

en av de vanligaste namntyperna 
-hög 69 
-by 51 
-löv 49 
-lösa 44 
-stad 39 
-inge 36 
-rum 28 
-tofta 25 
-åker 16 
-bjer 9 
-torp 8 
-röd 4 
-hult 3 
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Tabell 9. 
Av kyrkorter med namn tillhörande 
de 13 vanligaste namntyperna falla 

i % på 
-torp 25,1 
-by 15,6 
-löv 11,7 
-inge 10,3 
-stad 9,9 
-hög 8,5 
-röd 3,9 
-bjer 3,2 
-tofta 3,2 
-lösa 2,8 
-åker 2,4 
-hult 1,7 
-rum 1,7 

100,0 

Det viktigaste faktum, som framgår av ovanstående tabeller, är, 
att torpbyarna måste ha varit mycket talrika redan när sockenorga
nisationen, troligen senast i slutet av 1000-talet, genomfördes. Att 
samtliga kyrkbyar med torpnamn tillkommit omedelbart före denna 
tidpunkt är väl föga sannolikt; åtminstone de äldre av dem ha rimligt
vis funnits redan på 8- och 900-talen. 

SiffrorlUt för den baltiska moränen äro ännu Iner upplysande. 
63 % av byar och ensamgårdar med något av de sex äldsta namnen, 
50 % av orter med namn ur gruppen -bjer, -tofta, -åker och -rum 
samt 34 % av orter nled torpnamn voro där kyrkbyar. Det är anmärk
ningsvärt, att så många av torpbyarna hade lyckats bliva kyrkbyar. 
Allt talar för att det övervägande flertalet av torpnmnnen inom detta 
område tillkommit före sockenorganisationens genomförande. 

Vidare framgår, att de som äldre betraktade namntyperna icke 
kunna ha varit nämnvärt produktiva efter sockenorganisationens 
genomförande. 

1600-TALETS SKÅNSKA BEBYGGELSEBILD OCH DESS GENESIS. 
EN SAMMANFATTNING. 

Tankegången i föregående framställning av 1600-talets skånska 
hebyggelsebild och dess genesis kan sammanfattas sålunda: 

Det äldsta byskiktet med övervägande hög-, löv-, inge-, by-, stad- och 
lösanamn är, om än icke inskränkt till, så åtminstone tätast represen
terat inom sydväst- och sydostmoränen och Kristianstadsslättens cen-
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trala del (samt i mindre grad Vombområdet, sandområdet vid Öresund 
och de bättre delarna av skifferurbergsmoränen, såsom i IngeIstad, 
Färs och Frosta härader). Det må lämnas därhän, huruvida dessa 
äldsta byar från början bestått aven enda gård eller de redan vid 
sitt »grundande»7 bestått av flera gårdar. Det må även lämnas därhän, 
vid vilken tidpunkt dessa byar uppstått. Det torde dock vara ställt utom 
allt tvivel, alt de äro äldre än vikingatiden. Men det har ännu icke 
lyckats att för Skånes del hopknyta ortnamnsforskningens resultat 
med arkeologiens, och så länge detta icke är fallet, måste varje date
ring anses ytterst osäker. 

På denna de äldsta byarnas tid följde stadium nummer två, den 
äldsta torpnamnsbebyggelsen, som fyllde ut luckorna i den äldre 
bybebyggelsen, där detta med hänsyn till jordmånen var lämpligt. 
Denna bebyggelse har troligen skett både i form av spridd bebyggelse 
och i form av småbyar, som i mån av utrymme utvecklade sig till 
medelstora byar: Ängelholmsslätten bör kunna anses ha bebyggts 
huvudsakJigen under denna period, som är äldre eller samtidig med 
vikingatiden och äldre än sockenorganisationen. 

Det tredje stadiet kännetecknas av tät spridd bebyggelse, som 
på grund av att de tidigare bybygderna blivit jämförelsevis fullständigt 
bebyggda, tvingades ut på områden, som voro av mindre god beskaffen
hel. Torpnamnstypen är fortfarande levande, men även rödnamn 
börja förekomma i stort antal. Där jordens kvalitet tillät detta, för
tätades snart denna spridda bebyggelse till småbybygd. 

I mån av utrymme fortsatte denna period oavbrutet långt framåt 
i tiden, men den allt större knappheten på med tidens metoder odlings
bar jord resulterade i att nybyggena blevo allt mindre. 

UNDERSÖKNINGSOMRÅDETS BEBYGGELSE. 

lVIångenstädes i Skåne sammanfalla de agrogeologiska gränserna 
med topografiska sådana (exempelvis förkastningarna vid Kristian
stads- och Ängelholmsslätterna) . Inom undersökningsområdet är den 
viktigaste skiljelinjen för bebyggelsen den ytterligt viktiga agrogeolo
giska gräns, som den baltiska moränens östra front utgör; den överens
stämmer endast delvis med topografiskt starkt markerade linjer. 

Den baltiska moränens område var ett utpräglat bylandskap, 

7 Varmed menas den försin bosättning, från vilken bebyggelsens kontinuitet 
är obruten. 



DE VIKTIGASTE ORTNAMNSTYPERNA 
o 

I OMRADET 

o 2 3 4 5 Km. 
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Fig. 12. De viktigaste bynamnstyperna i området: 
I) Namn på -hy, -siad, -hög, -löv, -inge och -lösa. 2} Namn på -rum, -bjer, -åkra, -tofta och -lund. :l} Namn på -torp. 4} Namn på 

-röd och -hult. Tom cirkel betecknar by med namn av annan typ. 
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såsom även var fallet med större delen av Vombområdet. Inom nordosl
moränens område dominerade däremot den spridda bebyggelsen. 

Här nedan behandlas först huvuddragen av de regionala skift
ningarna i bylandskapet, därefter byarnas läge i detalj och deras form 
samt till sist den spridda bebyggelsen. 

Regionala skiftningar inom det rena bylandskapet. 

En blick på en karta över byarna i området säger genast, att 
inom den baltiska moränens Tornadel byarna voro större och lågo 
glesare än i Baradelen, vilket troligen, om man får tro ortnamnens 
vittnesbörd, hänger samman med att Tornadelen blivit tidigare bebyggd 
än den del av Bara härad, som inllf~fattas av triangeln Burlöv-Vallby 
-Flädie. Inom denna finnas nåstan endast torpbyar (se fig. 12). 

En annan iögonenfallande regional skiftning bestod däri, alt ett 
ganska stort område mellan övre Höjeå och den på Romeleåsens väst
sida belägna by raden från Sjös torp till Hyllinge helt saknade habita
tioner och att en stor del av detta område helt upptogs av ångvångar. 
Förhållandet berodde delvis på att området var sankt, nIen viktigare 
var nog, att området låg över eller nära under den marina gränsen och 
att moränen därför icke svallats, vilket gjorde denna mark tung att 
bearbeta med äldre tiders redskap. Härmed är dock icke den nämnda 
byraden längs Romeleåsen förklarad. 

Ett annat på byar tomt område är den del av platån mellan övre 
Höjeå och Torrebergabäckens dalgång, som begränsas av Mossheddinge 
- Torreberga-Hemmestorp-Örup. Här gäller samma förklarings
grunder som i det förra fallet. 

Ett förhållande, som icke får förbises, är det faktum, att en del 
ensam gårdar och små byar inom det rena bylandskapet på 1600-talet 
lågo permanent eller tidvis öde och delvis hade legat så sedan medel
tiden.s Bylandskapets karaktär av att vara »rent bylandskap» är därför 
i viss grad beroende av, aU en del små bebyggelseenheter under svåra 
tider gått under. Men även om så icke skett, skulle de icke nämnvärt 
påverkat de stora regionala motsättningar, som framträda i de upp
gjorda tabellerna. 

Vid 1600-talets mitt var det långt ifrån ovanligt, att även större 
byar någon tid lågo helt öde. 1659 uppgav sockenprästen, att Totlarps 

8 We s l i Il (1930, s. 46) anför liknande exempel från ett allllal område, näm
ligen norra Ångermanland. I Tyskland ha liknande föreleeIser varit föremål för 
livlig uppmärksamhet. Jfr S c h a r l a u 1933. 
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by var helt öde och atl dår icke såddes en skåppa." Stanstorp låg under 
flera årtionden kring Initten av 1600-taleL i det närmaste helt öde. I 
synnerhet krigeL 1643-45 åstadkom stor förödelse, och åtskilliga 
byar blevo helt ödelagda. lo 

I en 1688 företagen undersökning av Alnarp och underlydande gårdar 11 

redogöres bl.a. för det skånska krigets verkningar och de av detta föranledda 
ödemålen. I I{arstorp, där det fanns sju gårdar, var nr l öde 1676-84, nr 2 
1676-79, nr 3 1678-79, nr 4 1676-79, nr 5 1677-79, nr 6 1676-79 och 
nr 7 1677-84. I andra byar ,"oro förhållandena liknande. På Alnarp såddes 
1678 ingen säd. 

Jorden till de bebyggelseenheter, som under längre tidsperioder 
lågo öde, hade ibland intagits i en grannbys vång, men ofta brukades 
de med bibehållande av tydlig gräns av grannbybönder, i allmånhel 
som ängsmark eller extensivt brukad havrejord. 

Här följer en förteckning över de inom området befintliga exemp
len och de viktigare tillgängliga uppgifterna om dem. 

Tirupsmarken i Tottarps socken tillhörde p{\ 1600-talet kronan och bru
kades av kringboende bönder; enl. tiondeförmedlingsprotokollet bestod Tirup 
av två hela hemmansgrunder och låg nere vart tredje år. Enligt JR var det 
delat på två vångar, i vilka vart tredje år såddes respektive 85 och 78 tunnor 
havre. 1550 gavs av lITygeruppe l\lark~ 24 tunnor havre och 3 mark danske 
penge till kronan av fem kringboende bönder, som arrenderat den på livstid. 
Troligen lågo Tirupsvångarna i vångalag med angriinsande byars vångar. 

I Vragerup .. ~markell öster om Lomma hade vid 1700-talets mitt Universi
tetet, Habo, Prästberga och Vinstorps by del. Universitetets jordar brukades 
av kringboende bönder. Enligt 1671 års jordrevningsprotokoll hade Vragerup 
varit en bondby och utgjort ensädesby. Några splir av trevångsindelning åter
finnas ej heller pIl den äldsta kartan (1763). 1671 uppges utsädet bestå av 
4 tunnor ensädes råg och korn, 33 tunnor 2 skäppor ensädes havre och 14 
tunnor 4 skäppor vart fjärde år besådd ödesåker, som räknades som havre-
jord ; resten var äng. . 

Svarte Hjerllp och Commelltebackell öster om Vragerup tillhörde 1671 
universitetet i Lund och brukades huvudsakligen av Uppåkrabönder. Dessa 
områden lågo i v:lngalag med angränsande byars ängvångar, och vissa partier 
besåddes med havre (27 tunnor). ~Duger för sin avHigsenhets skull blott till 
havrejord~ enligt JR. Enligt tiondeförmedlingsprotokollet 1690 låg all åkern som 
äng. Att bebyggelse funnits i Svarte Hjerup under medeltiden, synes framgå 

9 LA Bara härads Tingbok 1657-1661, fol. 149. 

10 Da RA D l~unc B l 2 b til 7-8 1645 samt D Kanc Sognepresl. Designationer 
10 

paa Gaarde, Doelog Huse ideres Sognekald, indsendt i Henhold til kgl. Missive 
1657, 27 Okt. 

11 Dombok mr Torna, Oxie och Bara. 1688. 
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av ordalagen i ett brev av år 1415: 110mnia el singula bona mea in Swarth0-
thorp, in parrochia Flakkarp situata, pronunc desolatall.t2 1505 liksom senare 
såddes havre på en del av Svarte Hjerups mark; den omtalas då som :tprata 
in Swortre Hiederopp, que partim modo cum auena existunt seminata».13 

Även om ödejorden Hllnnerup öster om Flackarp uppgiver 1671 års jord
revningsprotkoll, att den endast kunde användas till havrejord, emedan den 
låg för långt borta från andra byar och gårdar. Den besåddes med 82 1/2 

tunnor havre, och höskörden uppgick till 20 lass. På 1550- och 1560-talen, då 
den ävenledes var obebyggd, gavs emellertid i landgille för Hunderup mark 
betydligt mer korn än havre (1551 36 tunnor korn och 5 tunnor havre), var
för 1671 års rena havreodling tydligen betecknade en tillbakagång. 14 Ännu 
1763 säges, att marken visserligen bestod av lermylla, men emedan den för 
sin avlägsenhets skull ej i mannaminne varit gödslad, dock var så förmagrad, 
att den endast kunde anvilndas till havres~ldd. 

Enligt 1712 års kartbeskl'ivning funnos i Torparevången på Alnarp tre 
öde tomter, som tillförne varit gårdar och hetat ](erstintorp. De hade enligt 
traditionen förstörts 1646 och lagts under gården. Läget framträder tydligt 
på de äldre kartorna. 

Vinnerup var namnet på en liten medeltida by i Lomma socken norr 
om Höjeå (den nuvarande Kanikemarken i Fjelie sn). I denna by donerades 
jord till domkapitlet vid tre olika tillfällen under 1300-talet.15 Omkring år 1500 
bytte gårdar i byn ägare flera gånger. 16 Vid ett sådant tillfälle omtalas en gård 
och två fästor, varav en öde. I Skånebrevsförteckningen 17 finns en egendom
lig notis om ärkedjäknen Nils Kortssons och Atser Persson Cantors med kapit
lets bifall 1519 givna :t bekännelseskrift 11 , det Winderup gård lIför trängsel» 
skulle ödeläggas. Vad som döljer sig bakom denna svenska 1600-talsnolis är 
ej fullt Idart. I 1651 års decimantjordebok omnämnes blott en (kapitels-) 
gård i Vinnerup. Under svensk tid omtalas blott ett gatehus därstädes. 

Frirup angives i en rusttjiinstliingd av år 1670 som ett hus under Sankt 
Peters Kloster och med ett landgille av 1 tunna och 4 skäppor korn. Det 
niimnes ej i 1663 års jordebok, men tiondesättningsprotokollet talar om Fri
rupsjorden med 10 tunnors utsäde vart tredje år. 1696 säges en torpare bo 
där. - 1494 bytte Påvel Laxman till sig från domkapitlet en tredjedel av 
"Friarp marcl\. medh dam och dambzbondh».'s JCuriam frithulhorp» niimnes 
redan f Necrologium Lundense (s. 87 samt DS nr 28 år 1133: Curiam frithu
thorpi, habentern mansum integrum). Uttrycken Frirupsjorden och Friarp 
mark tyda på aU platsen vid dessa tillfällen varit obebyggd. 

Vid Kävlingeån norr om Igelösa och Svenstorp lågo MunI~arps och 
Tågarps ödegrunder. Munkarp omnämnes 1651 samt i tiondesättningen 1690 
som en gård. men var enligt 1712 års karta över Svenstorp avhyst och under-

12 SD nr 2051. 
1:1 LÄV VI: s. 170. 
14 DaRA L 14 a 1565-66; Falkmans register, del I nr 555, 4. 9. 1567 (LUB). 
lli LD s. 79, 231, 26B. 
16 Skbrf nr 230, 496, LXV V: 327, VI: 112, Rep II nr 11337, 12178. 
17 Nr 497. 
18 LÄU V: 243. 
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lagt detta säteri. Tvu glirdar i Tligal'p .vid Getinge hro» niimnas flera Slinger 
omkr. 1500, och en glird diir omta lus 1550. I decimuntjordehoken nämnes 
däremot intet om denna ort. Över Tllgarp finns ingen karta, men pli en karta 
över Igelösa fiilad 17M, talas 0111 ödegrundernu Tiigerup. 

Öster 0111 stora landsvägen fran Lund 19 liigo lIIigra lingar, SOIll kullades 
Kicrrllpsällg(lrllf/,~o i "ilka hemman i iitlllinstone V. och Ö. Odarslöv, Igelösa 
och V. Hoby hade del. Namnet tyder I'U hehyggelse, men uppgifter 0111 en 
dylik suknas. 

1442 tillhytte sig Allhelgonaklostret i Lund .- quadam curiu desolata 
in oppido Gutzstorp in parrochia beuti Olauj prope Lundis quondalll si!uato».~1 
1603 lämnudes Gystrups äng i hy te till Svenstorp,22 och på kurtan över Svens
tOrJI 1 i 12 finnes utsutt eU hus. SOIll kallas GiöstorJlshuset. 23 NIIgon annun 
uppgift än den nämndu om detta medeltida >ollpidum. (by) finnes ej. 

Götzst0rJlsiingen unsluter sig till vad som vid mitten uv 1700-talet vur 
ett stort komplex av iingar hestuende av Vinhergsiingen, Klosterängen, Ladu
giirdsmarken och Biskopsängen. 

N o r d h o Im 24 har pIIvisut. att på den nuvarande l\ungsmarken öster 
om Lund under högmedeltiden lug en gård, kallad Glan/storp, som troligen 
förstördes före 1334. 

Norr om Höjeli och Kniistorp I:'ig den s.k. Norra I\niistorpsjorden. 1408 
omtalas en liten by Norra Kl/(istorp, hestående av minst 1 giird och 4 castor. 
som detta ur kommo i domkapitlets iigo. 16aD omtalas N. Knästorp som öde. 
Det arrenderades då uv Stora Råby sockenmiin mot 8 pund hjugg och tionde 
de år, jorden låg i siidesvång.2.i 1690 års tiondeförmedlingsprotokoll anger, 
aU Norra Kniistorp bestod uv två ödegrunder och hesåddes med 72 tunnor 
havre. 

Väster om St. Bjällerup låg Kvrirlöv, som uv JR siiges .nästan alltid. 
hu varit obebyggt. Området hade Ilnvänts ömsom till betning och ömsom 
odlats till siid. I 1663 års mantalslängd nämnes emellertid i Kviirlöv en bonde 
med två drängar och en pigll, och ih'en tiondesättningsprotokollet 1690 om
nämner en åbo. 

Pil. kartun över Dalby 1719 finnes en tydlig kontur aven mark, som 
tidigure "ari! bebyggd. Av kurtan framgår, utt gårdens nallln varit Wigen.dorp, 
och ett område är uttryckligen betecknut som GI\rdsta-Backen. 

Jag har iiven observerat några exempel utanför undersökningsomraidet: 
Ett känt fall är Bastorp.mlOrJ..·clI i GlostorlJs socken (Ox), pl\ vilken en 

gång en kyrkhy legat,:o vilken i sin helhet jämte kyrkan jämnuts med marken. 

19 Nordost om I'lIggiingarml Ilå ek. kbt. lilll"!tchcl"(lll. 
20 :\ILK Odllrslö\' S:I\ akt :J, ;) och i. 
21 LXu lll: 238 . 
., Kroncns Skoder I: :JU. 
,. Rcliiget vid de h'å hIIselI 200 11\ 1I0r!' om "iislrcgård Odarslö\'s S:I\ Ilå 

ck. kbt. Hllrdcherga, 
21 1936 och 193;. 
,~ MlIn skulte hära\' kUllnII f A dcn ulJllfallningen, 1111 hela denna jord låg som 

en vång. 170:J sägcs cmellertid l\Iark~1I 11\' åld~r \'lIm indclad i tre \·ånsar. 
20 Sc D ö r n c 111211. 

3 
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Ett annat exempel är Ilolshög (Jä), diir det 1266 27 fanns belJyggelse, som 
emellertid försvann, van'id lJyns mark (\'ars griinser iinnu tydligt skönjas 
pn den ekonomiskn kartan) lades in under grannbyn Vranarp, som emellertid 
liig i en grannsocken (O. Tommarp). Resullatet blev det unika förhållandet, 
att Holshögs sockens kyrkll ligger i en annan socken! 

SkumparpemarJ.·en vid Naffentorp (Ox). 
Krmg.~torp i St. HannIlar (Sk); sades 1699 ha legat öde i 300 lIr. 
Under.dorp i V. Vemmerlöv (Sk). 
l'. Köp;nge nordost om Trelleborg (se min UPI)Sats i NoD 19"2). 
Skirmrp i Bösarp (Sk), omtalat som bebyggt 1303 och 1409. 
CimbremarkclI söder om Gislö\' (Sk). 

Kroppjorden i Skivarp (Vh). Ett bol omnåmnes vid mitten av 1100-talet 
i -Croppe- (NL s. 9). 1465 lalas om .Kro» och KroplI marck., vilket tyder 
på att bebyggelse ej längre fanns på platsen (LAU IV, s. 90). 

Tubbarp i I{ällstorp (Vh). 
HcnriJ.:.dorp i Ingelslorp (In, var öde 1552, ÄDA IV: 323). 
Jonstorp mellan V. Karaby och Höj (Ha). 

Alla dessa ha med störsia sannolikhel en gång ulgjorl sedermera 
försvunna byar eller gårdar. Torpnamnen dominera bland dem, vilkel 
är naturligl, eftersom de minsia behyggelseenhelerna givetvis haf! 
löllasl alt försvinna och lorpnamnen beteckna de minsia och yngsta 
byarna inom den baltiska moränens område, inom vilket samtliga de 
anförda platserna äro beHigna. 

Om man påträffar -Iofl- som ägonamn på en från hebyggelse 
avlägsen plats, kan man med största säkerhel antaga, all bebyggelse 
av något slag funnits där lidigare. -Tofh belydde nämligen -åker, 
beliigen invid en gård-.::" När ell åkerfall i södra delen av Onnerups 
Havrevång kallas »Toflåker», är della diirför ell tecken på ull där legat 
en sedermera ödelagd (för övrigiokänd) by ellel' gård eller möjligen 
på alt bylomten tidigare legat diir men bIiviI flyIlad. 

Förhållandet bestyrker i viss mån teorien om all plulldl'ingm' frun 
stranden hidragit liII uppkomsten av del bebyggelsetomma bältet längs 
kusten. Flera av de nämnda öde habilalionerna utanför området ligga 
också vid kusten. 

Även ägonamnet Gnmmelrllark hllr ansetts tyda på försvunnen 
bebyggelse; det förekom i norm delen IlY Viirpinge hys Viislre vång. 

or DD 2: 2 nr 5ii. 
2" Se L 8 r s c II, s. 228. 



35 

Byarnas lage och 'Iorm~. 

Ett av de mest påfallande dragen i hylanclskapet var det för
hållandet, all de flesta byar lågo invid större eller mindre vallendrag. 
På högra sidan av Segeå h\go L. Mölleberga, Görslö", Nordand och 
Arlöv, vid Höjeå (Svinarp, Esarp), Alherta, Örup, Kornheddinge, (Truls
lorp), I{yrkheddinge, Vallby, Stora Bjiillerup, (I{viirlöv), Vesum, I{niis
torp, (Källby) , Flackarp, Viirpinge och Lomma SUlul vid I{ävlingeåns 
vänstra strand Björka, (I{vinnevad), Revinge, Gelinge och Borgeby.2o 
Vid norra kanlen av Torrebergabäckens breda dlllgung lägo Moss
heddinge, Torreberga och Grevie. Vid den å, som förbinder Yddingen 
med Segeå, lågo Vårby och Tjustorp. Dc flesta andra byar lågo vid 
mindre åar och huckar. Inom sydostmoränens område finner man några 
byar nlira yallenryllda .Sölle-, l.ex. Skauunarp och Vinninge. 

Åtskilliga hyar lågo vid randen av sanka områden, såsom Tågarp, 
Åknrp, Brågarp m.fl. 30 Del iii' alllså uppenbarl, atl i de allra flesla fall 
behovet all ha vallen i närheten påverkat valet av plats för bebyggel
sen. 31 Nödvändigheten ay tillgång lill dricksvallen för människor och 
djur är den närmast till hands liggande mrklaringen till della faktum.32 

Att många byar lågo nära slora sankmarker kan även bero på möjlig
heten till rikligllre höslåtter på dessa. 

Däremot måsle man stiilla sig skeptisk mot teorin, att valtendragen 
på skåuska slätten i egenskap av smnriirdsleder tjänat som ledlinjer 
för bebyggelsen. Att tänka sig nflgon trafik på dessa grunda och aldrig 
upprensade, starkt vindlande, i äldre lid säkerligen med alsnår och 
annan vegetation övervuxna åar är i stort sett absurt. Av de området 
berörande åarna kan endast Kävlingeån tänkas ha haft någon betydelse 
i detta avseende. Man bör nog ej heller överskalla de lidiga kolonisa
törernas förkärlek (ör att följa åarna. Det bör observeras, all bebyggel
sen obestridligen är äldre i Oxie och Skytts härader med deras yllerst 
obetydliga vattendrag än längs Höjeå. - Men var samfärdslederna än 
gingo, så måste man hålla i minnet, all primitiv jordbruksbebyggelse 
knappast har nngon anledning att anknyta till förut existerande stråk
vägar. Har möjligen någon enstaka by först uppståll såsom handelsort. 
så förutsäller ju dock en handelsort el! viiIbebyggi omland. Den rimliga 

211 l\nmnen inom paren les helcckna cnsnmgArdnr. 
a. Endast f A lIyur (Dnl!>y, Ilonderup, IIllrdcbergn) !lllknllde anknytning li11 

nAgol ,·ullendrng . 
• , ]':ristoffcrsson (11)2-1: :iS) och Weymann-:\Iunck (11136: 21) hn 

gjorl summa inkllugelse hctriirrundc norra och öslrn Fars rcsJl. FYll. 
:12 Jfr L i n el II r e II 1039, s. 142. 
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utvecklingen är: först jordhrukshebyggelse, sedan stråkvägar och 
handelsorter . 33 

All tänka sig all försvurshiinsyn spelat in vid byarnas placering 
är orimligt. Byar uv gårdar med lerväggar och halmtak kunna icke 
hereda försvararna något skydd.34 l\len i della sammanhang kan man 
ju erinra sig, :Ill ingen by (utom handelsorten Lomma) 311 låg i havs
strandens omedelbara närhet.3o Huruvida man häri kan se en medveten 
motvilja mot all bo nära stranden, om förhållandet är resultatet av 
plundringar frt\n sjösidan eller om det helt enkelt är den ställvis starkt 
grusiga eller sandiga jordmåncn vid kusten, som avskriickt från upp
odling, må lämnas därhän. Tecken pä försvunnen äldre bebyggelse 
finnas i västra delen av Onllcrups mark betydligt närmare stranden 
än Onnerups by tomt (se ovan). 

En i och för sig för byhehyggelsens utgestaltning ännu viktigare 
faktor än behovet av vallen var hehovet av god åkerjord. Delta framgär 
först och främst av all byhebyggelsen var koncentrerad lill den baltiska 
moränen. Av alla tecken all döma har by tomten (med by tomt avses 
den enhet, som bildas av bygata, husplatser och kålgårdar) alltid 
legat i omedelbar kontakt med den äldsta åkern. Akem var all I för 
dy .. baa· för all man icke alltid skulle sträva efter alt ha den under 
omedelbar uppsikt. Den skulIc vidare skyddas mot boskapen genom 
stängsel, och boskapen skulle kunna släppas ut från gården på b~te 
utan all passera ingärdat område. Därför kommo, vilket N o r d h o I m 
förut framhållit,37 gårdarna all ligga på gränsen mellan inägor och 
utmark. Man kan då, under förntsällning av all markcn iir jämngod, 
liinka sig ell utvecklingsschema som på fig. 13, skiss a-c. 

Till en början ligger gården eller hyn invid en inhägnud av mer 
eller mindre avrundad form (cftersom en sådan ger minsta arbete med 
hägnaden). Finnas flera gårdur, är del naturligt, all de komma all 
ligga i rad, och de ha då alla cn toftåker invid sig (fig. 13, skiss a). 

:s:s De hiir frllmlngdn synpnnklernn på \'nllendrllgen och hebyggelsen finnns 
liII slor del redIIn hos t\ o r d h o Im (1931, s. 214). 

34 SammII synpnnkl hos \'. T r o I h II 1933, s. :n. 
:u Jfr D o I i n Hl33, s. 196. ,SlInnolikl börn lill sliiderna i dcn lidcns mening 

också riiknas Lom 11111 , Lnnds nnlurligll hamn pi als - dcl niimncs IOHIi i cll sådant 
snmmanhllng, 1111 Ivcknn inlc giirna ur möjlig.> - I Knnt dcn hcliges gt\vobrcv liII 
Lllnds domkyrlUI nv dc Ila år llllns dcl niimligcn 0111 IO\lllsknll i Lnnd, Hälsingborg 
och Lommn. 

:sa Så iivcn i nudra delnr 0\' dcl gamln DanIIIark, cxcmpeh'is Fyn (\\' c y m a n n
~llInck H136: 21) och delar a\' Jyllllnd (Krislorrcrssoll lo,'U: 1:i2) , 

n 1931, s, 215. Jfr iixcn E n C'l \I i s I 193;, s. 103, 
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L a r s e n 38 och A a k j re r 39 antaga, att en sådan enkel rad av gårdar 
utgjort den äldsta delen av många byar. Men när uppodlingen fort-

3H 1918: 245. 

39 1933: 129-130. 
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Fig. 14 , fIldgl'll by tomter, Profilern a genolll SUlnHby, Stiivle och L. Hjilllerup 

Ateninn., på fig . t i , Skala I : 10 000, 

.'lnmdrkningllr liII f,'g, ''' , 15 och 16. 

Fil;. 14, 16 och 16 viu utseencJet Q" ett anta l by tomter inom ollll'Auel. U,' vina 
.synpunkter kunde det kanske 'ynl5 lampHgt illI göra fotografiska rcproduktioner liV 

lantmliterikartorna, nAgol som dock visade 5ig mindre 1IndamAbenligl med hi nsyn 
till alt deulI iro utrorda i mycket ollku mum!r. Det tJIe,' I ! Iilllcl nö..tviilllligt nll 
gUn! rCllril"ingar av by tomterna , varigenom det har blj\'lt vihenll igl lillure a ll 
Göra j!imrörelser mellan de olika byarna, Men full enhellighet I fromslfillniul!"cn vur 
på gruud ov oriGinalcn.s olik hel icke en.s 1'.1 detla sält möjli!! ult ernå, 

Den st urs/a skill nadeo i maot!ret bestAr I alt husen på en del äldre kurtnr icke 
AlcrSivu i ril tt IInlal, lige och fonn ; ett konventionellt hU51ccken rAr i s tallet rCflre
Stulera hda sArden, Skillnaden framlri der vid ~n jämförelse mcl1:w Ile iJlcblu kar· 
torn:! r.vcr ["Jad"arp och Bliinturp (Fig. 16) och de umJer dem placerade mer än 
hundra år ynsre kortorna över .'ialllmn byar, Deu Q kartor ,'isa uvcn i hur r iusa 
/:rad bylumlcn uJldergick förändrin!j'ar under ett århundradc. Filr!illdrillgul'lIl\ lic· 
studu viii ofint i Iillkomstcn eller försvinnllndet a\' salehus. PA kurIan över St611gby 
markerar ofyllt hustecken cll hus, som rörsvunnil meltRn Aren 17H (Jch 171\8, Eli 
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skrider, tenderar bymarken all växa ut runt by tomten som skiss b visar 
för all så snu\ningom bilda ell cirkelformigt område med by tomten 
som centrum, endast med en fädril'l förbunden med utmarken 
(skiss c). 

Det lilla stycke utmark, som lämnas ouppodlat framför gårdsraden, 
blir till bygata. Men iiven gårdarnas antal kan växa, och för de nya 
finnes ej plats i den första g:\rdsraden. Antingen lilggas de då i en ny 
rad, kanske vinkelräll eller parallellt med den första, eller komma de 
all ligga utan ordning på bygatnn. I mån nv tillgång liII ohruten mark 
kunde även dessa yngre gårdar skaffa sig tofljord, men de, som ha 
prägel av all vara yngst, sakna ofta dylik jord. Toftens ursprungliga 
speciella funktion är oklar (jfr kapitlet om tegskifte) ."'0 

Bygatan kommer dock ofin all griinsll direkt till bymal'ken, endast 
skild frun denna genom en hiignad. Har bygatan uppkommit på hiir 
skisserade säll, kan man alltså icke lala om en avsiktlig och medveten 
»anliiggning» av densamma. Om markens kvalitet förhindrade upp
odling på någon sida a\' by tomten, uppstod ingen avslängd bygata, utan 
om della namn användes, betecknade det endast den del a\' utmarken, 
som låg närmast husen. I ell stort antnl skånska byar ligger bygatan 
som en säck, som trallformigt mynnar ut i utmarken utan all al'spiirras 
från denna genom hägnad. Så i Borgehy och Fjelie (se fig. 28). Det 
är s:\lunda föga sannolikt, all som mnn ibland anselI, bygatan till
kommit för all bereda en tillflyktsplats mr hoskapen på nallen,u Denna 
funktion mnste belraktas som sekundiir. Hägnaden mellnn åker och 
bygata avsåg frun b<irjan all skydda åkern, icke boskapen. 

När elt par byars odlingskreisar langera varnndra, hlir följden, 
all uppodlingen ej liingre sker koncentriskt, utan hymarken konuner 

,N. mllrl,eror ell under Sil III Illa lid I iii k 0111 lIIel hus. Givel iir, ull ullder lider med 
nullIga ödesmill (under 17()()·lolel voro ödesmål oVllnligll) en dd fÖl'iindringllr iiven 
igårdllrnas liige måsle hu inlriHfnl, "ilkel dock endasl siillan kon spåras på kar
lornD, En förnyllning av gårdar från en sankare gårdsl)lnls IiU ell lorrore låler sig 
emelll~rlid faslsliillD belriirrnnde Fliidie. \'nd SOIll på klIrian över Fliidie byloml 
(fig, 14) beleeklluls med 'g,l.. är ö"el'gimu gårdspl:llser (i ell fall beror ö\'ergivnll
del på sammonslDgning a\' Ivå hemIRDn). Processen hade iigl rum före 17(1) IIlom 
\'lid belriiffar nr 16 och ur 23. DessII gårdar nyllDde någon gång mellDII l i6!) och 
1801. Den öslra delen nv Fliidie hylOIIII var sålunda den iildsln, ly iivell nerlulel 
galehns i den viisira hiilflell voro IiimIiGen senl IiIlkomnll, - På flera Innlmiileri· 
karlor saknas hemmonsnulRmer ,'id gårdarnD. 

ID Den hiir ålergh'lIa lankegången ö"erenssliimmer i ålskilliga avseenden lIIed 
8 o I i n s framliIiiIlning JU:13, s, 25-27. 

u Nordholm 1931: 202. 
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att skjuta ut i flikar. Till sist har all mark uppodlats, och all jord är 
inägojord; då försvinner även fädriften, som icke längre har någon 
uppgift, och bygatan blir helt avstängd. 

Men det kan givetvis inträffa, att en by redan från början saknar 
möjlighet till koncentrisk uppodling, vare sig hindret består i en å, 
en sankmark, ett större impediment eller en äldre bys odlingskrets. 
Finner man en by tomt, som ligger alldeles invid eller mycket nära en 
annan bys mark, såsom skiss d och e visa, kan man därav, då det är 
frågan om ett så enhetligt område som den baltiska moränen, med viss 
rätt sluta, att den förra byn med excentriskt läge hos by tomten är 
sekundär till byn med by tomten i bymarkens centrum.42 

Vi ha alltså konstaterat, att byarna ligga nära ett vattendrag och 
stå i omedelbar kontakt med åkern; by tomtens slutenhet i många byar 
får anses betingad av odlingsmarkens koncentriska tillväxt. Visserligen 
ville man bo nära ett vattendrag, men å andra sidan krävdes, att åker
jorden hade god naturlig avrinning och att husen lågo på torr grund. 
Randen aven platå var följaktligen ett gott läge. En by, som fyller här 
ställda krav och påverkats av här nämnda faktorer, skulle se ut 
som skiss f och g eller också som skiss h och i. 

Den första typen (f och g), alltså med by tomten sträckande sig 
från randen aven platå ned mot ett vattendrag eller en sankmark, 
finna vi i Värby, Arlöv, Vinstorp, Knästorp, Brågarp, Vallby och Korn
heddinge. I dessa fall är alltså den viktigaste gårdsraden och därmed 
ofta by tomtens längdaxel vinkelrät mot sluttningen. Ibland begränsas 
by tomtens längdaxel av bäckdrag, som gå vinkelrätt mot den samma 
(jfr nedan Önneslöv). 

Gårdsraden längs platåkanten kunde vara rak men också buktande 
eller halvc~rkelformig eller bestå av två mot varandra i vinkel ställda 
rader (k), ja, t.o.m. bliva nästa:Q cirkelformig. Skammarp, Åkarp, 
Kabbarp, Görslöv, Önsvala, Nevitshög,43 V. Hemmestorp, Alberta (fig. 
16), Ettarp (fig. 16), och Gödelöv må anföras som exempel. 

Inom mycket flacka områden har man måst nöja sig med ganska 
obetydliga höjdskillnader, men grundschemat är dock en (troligen 

42 Som exempel härpå kunna anföras: Kornheddinge by i förhållande till 
Kyrkheddinge och Örup; Västra Hemmestorp i förhållande till Kyrkheddinge; 
Staffanstorp och Brågarp i förhållande till Nevitshög; Akarp i förhållande till 
Nordanå; Hjerup i förhållande till Stora Uppåkra; Önnerup, Flädie och Laxmans 
Akarp i förhållande till Fjelie samt Arendala i förhållande till Hardeberga. I åt
skilliga andra fall är förhållandet mindre utpräglat. 

43 Se Nordholm 1928, s. 41. 
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primär) rad av gårdar med torrt läge i omedelbar anslutning liII flllc.
tigare mark eller ett vallendrng. 

We ym a n n-M II n c k (1936, s. 21 ff.) skiljer mellan hyar med 
pla tårand läge, med slullningsliige och med broläge (denna term skulle 
emellertid behövt en ulförligare definition). Platårandläge hur nämnts 
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här ovnn. Ofta låg den viktigaste gårdsruden icke på platåranden utan 
en bra bit nere på denna siuIlning eller vid terrassfoten (1.) Del gäller 
här oftn större höjdskilInnder iin betriiffande f och g. Mun kun nnföra 
respektive Stora Uppåkra H och Getinge som exempel. 

Även en del byar i bncklllndskllpet hade förlngls till sänkor i 
lerrängen, exempelvis Sknbersjö, SI. Mölleberga, Bura och i viss mån 
Hyby. Däremot förekommer inom området knappust någon by, vnrs 
belägenhet skulle motivern termen broliige. 

Typen med en gårdsrnd längs en platåkunl och loflåker på ned
siuIlningen (h--i) representerus av Fluckarp, Orup, Kyrkheddinge och 
även nv Lilla Möllebergn med den största gårdsraden vinkeiriiI mol 
Segeå och tonerna på nedsiuIlningen mot en lilen bihiick liII dennn. 
Tjustorp är av liknande typ. 

[ en gårdsrud kunde de enskilda gl\rdarnu ligga glest eller täll, 
beroende på terrängen eller på meru svårgripbaru historisku och 
personlign förhållunden och tillfillligheter. Man finner oerhört täta 
gårdsrader såsom i Vinstorp (mest beroende på stark hemmansklyvning 
under 1700-talel) eller i Alberta (fig. 11)) och glesa gårdsrader såsom 
i Nordnnå (fig. 15). 

De gårdur, som icke fingo plnts i den första, högst belägna gårds
rnden, pincerades på olika säll. Men en nulurlig anordning var, all de 
kommo all Jigga parallellt med den fijrsta gårdsraden. I mån uv ut
rymme fick även denna nndra gårdsrad lofter, och man får då typ m. 
Vi ha goda exempel härpå i L. Uppåkl-u,4:i L. Bjellerup, Torrebergn, 
Grevie och Djurslöv. Önnerup ansluter sig i viss mån lilI typen i frågn. 

Funnos åsnr av isiilvsgrus, var det naturligt, all bebyggelsen sökte 
sig tiIJ dem. Igelösn bestod sålunda aven låg gårds ra d på krönet nv 
en låg grusås. I Storn Hllby låg ena gårdsraden på en liknnnde IlS och 
den andra paralIeIII med den första på den södra nedsiuIlningen 
(fig. 18). Även Karstorps hy låg på (topografiskt dock icke murkerat) 
isiil vsg rus. 

Mnn kan också tänka sig, all det vid fnllet f-g ("mms sammu 
slags behyggelse på nndra sidnn nv bäcken, och vi Ut då ell Iypiskt 
exempel på vnd L i n d g r e n kallar en konkav by (skiss n-o) .411 Denne 
förf. anser sig kunna påvisa en viktigt nntropogeogrnfisk skillnnd mellnn 
hyarnn i Falhygden-Skiine-nunmark och dem i det övriga Sverige. De 

u Se profil fig. Ii; knrtll över hytoJllten tryckt i SHA, I!13G, s. 111. 
I~ n o I i Il 193:1, s. 223. 
46 1939, s. 13i . • \ven en hy med ensidig slllllning hetecknns dock nv honom 

som kon kliv. 



", 

" 
" 

I 
.t. 

./ "/-. 
/ I r • 

/ I ! / , r.~ 
! f Ii,; 

of,' , 

, , 

.. 

, 
/ 

, , 

;' 
,/ 

..-

, 

, , 

/ 

, , 
o 
I 

.' 

, 
l , 

,}- " 
' I ' < I' ' : . :( 

; I ..:. 

:' (- " , , 
, L , . 

" 

.' 

" 

, 
, , 

, , , , 

, , , ,. 

, , 

" 

- + " 

, 

r , 

, , , , 

• 

ii 

~ 
S 
s 
« 
~ 

~ 

~ .. 
ii: 

45 

· ~ • 
~ 

• ~ ." > 
Q 

-;; 
o 

~ 
~ 
« 
~ , 
" o 
~ 

" , 
~ > • • ~ 
." o , > 

Q 

." • 

" 
o 
~ 

~ ;o-
~ • 
~ o 

~ , 
~ • 

• 
Ö E 
~ • > '0 ., 
~ -;; 

o :: 
g • o 

~ ." 

.g 
, 

~ ~ 
.~ · Q 

~ 
> • 
~ • 
• '. , 
~ • 
~ 
o 
~ 

'" 'o 



46 

förra ha konkav, de senare konvex by topografi. De förra ligga enligt 
honom, där odlingsbara slätter genomskäras av vattenförande dälder, 
de senare, som i stor utsträckning ligga under högsta strandlinjen, äro 
lokaliserade till höjdlägen, i allmänhet med åker nedanför sig. I de 
förra ligger bygatan lägre än gårdstomten, i de senare högre. 

För Skånes del är karakteristiken delvis riktig, men långt ifrån 
uttömmande Y Skånes omväxlande topografi har givit upphov till 
mycket stora variationer i by tomternas utseende och läge. 

L i n n e s karakteristik av byarna på Söderslätt - »Byarna lågo 
mäst i dessa aflånga dälder, hälst om der var något källsprång,» -
har ansetts betecknande för de skånska slättbyarna överhuvud. Och 
flera sådana byar finnas också inom det undersökta området, särskilt 
i backlandskapet. 

Men oftast sågo dessa s.k. konkava byar ut, som skiss n och o 
visar, med en väsentlig del av byn liggande tillräckligt högt för att 
synas vida omkring. Så t.ex. Fjelie, Stävie, Stångby, Veberöd,48 Gull
åkra 49 och Nöbbelöv. Man kan i dessa och i de flesta andra fa Il icke 
tala om att byarna lågo i dälder; de sänkor, som funnos, voro icke till
räckligt stora för att rymma byarna. 

I somliga fall låg byn, där ett »bäckedrag» mynnade ut i ådalen 
(Värpinge, jfr N o r d h o l m 1928, s. 40 och N i l s s o n 1936, s. 178) 
eller ett kort stycke från denna plats (Stävie, Håstad fig. 20, Hoby 
fig. 21 och i viss mån Nordanå) . Särskilt i dessa fall kan man tala 
om konkava byar. 

Det är alltså icke riktigt att säga, att gårdarna inom de jämnare 
delarna av området i gemen lågo lägre än sina åkrar. 

Det fanns också byar, som hade ett än mer utpräglat höjdläge än 
platårandsbyarna, i det att de lågo nästan på krönet aven höjd. Så 
exempelvis Bjärshög och Görslöv. 

Icke sällan har terrängen varit sådan, att en del gårdar kommit 
att ligga på var sin låt vara mycket obetydliga kulle. I somliga byar 
har det funnits möjlighet att placera flertalet gårdar så, t.ex. i Östra 
Torn; på andra ställen har detta läge varit förbehållet ett mindre antal 
gårdar (troligen de äldsta), t.ex. i Staffanstorp. I Stora Bjällerup, där 
flera gårdar helt voro omgivna av gatumark och som därför var olik 
de flesta andra byar (fig. 15), voro gårdarna belägna flera tillsammans 
på olika små höjdsträckningar i terrängen. 

47 Jfr även E n e q u i s t s recension av 'Falbygden' i Rig 1939 . 
• 8 Se fig. 19 samt SHA 1939, s. 91. 
•• Se N o r d h o l m 1928, s. 39, fig. 3. 
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Fig, 19. Veheröds by tomt 1758. Kartan uppmätt 1758, renritad 1773. Höjdkurvorna 
hämtade ur en karta i Malmöhus läns lantmäterikontor (Veberöds municipalsam
hälle ald 5). Den nordsydliga sänkan genomdrogs aven liten bäcl., vars exakta 
lopp icke framgår av originalkartan. Ej heller begränsningen av bygata och kål
gårdar är fullt klar, varför dessa här icke markerats. Jfr även kartan i SHA 1939, s. 91. 
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b landn in g av \'arandras ii gor. I den no rra de)f> n av hyn fllll n s en m ycket 
m!lrka nl rad av gårdar (\' i1k:.l också myc kel likn ade va ra nd ra med 
:ws~nde på lä ngo rna s placering) med lo fl er li t vIis ter , d .v.s . nedAt. 
De övriga gårdarna lägo i en oregplhunden gy tlrin r; , vilken dock 
ansa tser till bildning a v gå rd sradcr kunna skönja s . 

• 
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Sjöstorp ansluter sig närmast till typ m med by tomtens axel 
parallell med en bäck och alltså även med sluttningen. 

I detta sammanhang kunna också nämnas Västra och Östra Odars
löv, som lågo vid norra randen aven moränplatå ovanför en lång 
sluttning, båda i anknytning till obetydliga bäckar. Flertalet gårdar 
i Östra Odarslöv vor o ordnade i två rader, den västligare parallellt med 
och invid platåranden, troligen med tofter inåt platån, den östligare 
parallellt med bäcken och sluttningen. 

I flera fall ligga emellertid samtliga gårdar i en by i en helt 
oregelbunden gyttring och någon rad av gårdar kommer icke tillsynes. 
De flesta gårdarna äro helt kringflutna av utmark och sakna alltså 
kontakt med toft i vång. Som exempel kunna anföras Borgeby, 
Lomma 50 och Vomb (fig. 22) inom området samt Löddeköpinge i 
Harjagers härad och Kämpinge 51 i Skytts. Dessa byar ligga helt eller 
Lill större delen på sand och grus. 

En liknande bild förete en del byar på Kristianstadssandslättell 
såsom Degeberga (Gä), Lyngsjö (Gä) och Fjälkinge (Vi). 

Av Vombsandområdets byar är det egentligen blott Vomb, som har 
denna typ. De andra byarna likna moränbyarna men äro inbördes rätt 
olika. Karup, Veberöd, Östra Hemmestorp, Revinge och Flyinge ha 
tydligt utbildade gårdsrader. Flera av dessa byar ligga på delar av 
Vombsandslätten, vilka äro mycket flacka och plana, och by tomten 
utnyttjar då mycket små förhöjningar i denna jämna yta. 

Everlöv 52 var en gles by med kyrkan på en liLen höjd av 
isälvsgrus. 

Ilstorp hade ett egenartat läge på en grusplatå. Två husrader lågo 
på platån och en nedanför densamma, medan själva sluttningen var 
för brant för att bebyggas (jfr fig. 23). 

Vi finna sålunda fyra faktorer, som påverkat byarnas läge och 
gårdarnas placering i byn: 

a) behovet av vatten; 
b) behovet av nära anknytning mellan gården och väl dränerad mark, 

som kunnat uppodlas till toftåker; 
c) hägnadsproblemet, d.v.s. tvånget att skydda inägorna mot boskap, 

som passerade bygatan, och överhuvud mot på utmark kringströ
vande husdjur; 

50 BBHB 9, s. 10. 

51 N o r d h o l ID 1933, s. 209. 
52 Kartan återgiven hos K a r l i n 1924, s. 6. 



F,. n "om", hylo mi 1734 "" ' ,"d,l" l,. l,,, l,l,y "" ,Il"" ll ' h '" " .. , '.iii"",,, 
Jl "l j,',y,,, ",h ny" j i' " " >cd""" li,"" o b l "idd, ",,, .. ",' .. " , " do ' "g, och <10 n o" lo 

h, , j lon , äk"" "'g, " " " " " o .. """, " 'm ''' g .. """, ""'d ' " ,," . ' f",m",,,,, ,,,' . 
h", ",', ... , " . " h" ", FI 'm ål, "r", " " del 'k"" 'l" "'''0 " f';'d" y ll",,, H',,,, 
j,",,,,,,, '"',klfl" ]i" ,,"" " o" ,,, ,''o,, , 0" " "'d""- " d"' d" ", O" g'"I" , LMS, 

51 



52 

"--- . 

,,',,, '-~~':.i 
',,~' " 

~. ~ ---, 

'. - h . 

_lO> __ -- ~-

. ~ -.'" 
- .'.JO, ~ 

• , • .. -
Fig. 23. Iblorp5 bylomt 1800. 

dJ önskan a ll bo i agglomerationer, mM andra ord b)'alagets s tällning 
som önsk\'li rda sle sociala fo rm rör bcllyggelsc, jordbruksdrift och 
mänskl ig samlevnad. T revå ngss)'slemet verkade krartigt konserye
rande på bya laget. 

De5sa fAkto rer h;l verkal i inbördes olika proportion i varje by, i 
icke ringa grad beroende på terrängens s lurkl växlande detaljformer. 

I vilk en ut sträcknin g kan man dö lala om . byfonnep inom 
området ? _Form ' i ordet byform användes i disklLssionen i två ski lda 
bemärkelser, dels i betydelsen ~ Iyp ' , H'luiation ., ' :lrl . c.d. (sa mma 
grundbetydelse som i . skolform ., . odlings(orm . ), dels med grund 
bet yd elsen ' seo metri sk figur . , och ma n tänker då pIl den geometri ska 
figu r, sum p:\ en karta bi ld as :t \ ' e ll linje, som förenar gårdarna. Eli 
begrepp sådant som släktby representerar dcn förra betydelsen, be
greppen radby, rundb:y. siic kby m.n. den sellare. Oft a l'örblundas 
emellertid dessa två betydelser till förfånH för diskuss ionens klarh et. 
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Sjöstorp nnsluter sig närmast till typ m med bytOIntens axel 
parallell med en bäck och alltså även med sluttningen. 

I della smllmanhnng kunna också nämnas Viistrn och Östra Odars
löv, som lägo vid norra randen aven moränplntå ovanför en lång 
sluttning, båda i anknytning till obetydliga bäckar. Flertalet gårdar 
i Östra Odarslöv voro ordnade i två rader, den västligare parallellt med 
och invid platåranden, troligen med tofter inåt platån, den östligare 
parnllelll med bäcken och sluttningen. 

I f1ern fall ligga emellertid samtliga gårdnr i en by i en hell 
oregelbunden gyttring och någon rad av gårdar kommer icke tills:ynes. 
De flesta gårdarna äro helt kringflutna av utmark och sakun alltså 
kontakt med toft i vång. Som exempel kunnn anföras llorgeby, 
Lomma 110 och Vomb (fig. 22) inom oml'ådel samt Löddeköpinge i 
Harjagers hårad och Kämpinge iii i Skytts. Dessa byar ligga helt eller 
till större delen på sand och grus. 

En liknande bild förete en del byar på I{rislianstadssandslätten 
såsom Degeberga (Gä), Lyngsjö (Gä) och Fjälkinge (Vi). 

Av Vomhsandområdets byar är det egentligen blott Vomb, som har 
denna typ. De andra hyarna likna moränbyarna men äro inhtirdes rätt 
olika. Kamp, Veberöd, Östra Hemmestorp, Revinge och Flyinge ha 
tydligt utbildade gårdsrnder. Flera av dessa byar ligga på delar av 
Vombsnndslåtten, vilka iiro mycket flacka och plana, och by tomten 
utnyttjar då mycket små förhöjningar i denna jämna yta. 

Everlöv 1\2 var en gles by med kyrkan på en liten höjd av 
isälvsgrus. 

Ilstorp hade ett egenartat liige på en grusplatd. Två husrader lågo 
på platån och en nedanför densamma, medan själva sluttningen var 
mi' branl mi' alt bebyggas (jfr fig. 23). 

Vi finna sålunda fyra faktorer, som påverkat byarnas Iiige och 
gårdarnas placering i byn: 

a) behovet av vatten; 
h) behovet nv närn tillknytning mellan gården och väl dränerad mark, 

som kunnat uppodlas till toflåker; 
c) hägnadsproblemet, d.v.s. tvånget att skydda iniigorna mot boskap, 

som passerade b:nrntnn, och överhuvud mot på utmark kringströ
vnnde husdjur; 

!lO BBIIB 9, s. 10. 
u 1\ o r d h o 1 In 193:1, s. 209. 
~ Kurian Alergh'ell hos K II r 1 i II 11)24. s. 6. 



med andm ord: man h\ler hyns geomelrisku figur i horisonlalplanet 
vara ulslagsgivande för fllslsliillandel av vissa, salsom man gärna vill 
anse, elnografiskl belingade Iyper. 

Alt med exempelvis hegreppel rund!>y och rad hy endast åsyfla en 
karaklerislik av gårdarnas inhördes läge och icke etl ullaiande om 
hyns plals i etl elnografiskl hylypschema bör i klarhetens inlresse 
undvikas.:>3 Del är ju i så fnlllillräckligl all säga: »1 X-hy h\go gårdarna 
i cirkel eller i rad kring hygalan» i siälIei för »X-hy var en rundby» , 
resp. »rudby». Ty i de fall, en geOlllelrisk form givil namn åt en bylyp, 
måsle oklarhel uppslal, då frflga lir om en hy med samma geomelriska 
form men av annan elnografisk Iyp. 

Alt uppkalla en bylyp efler den geomelriskn formen är Iämpligl, 
endaslom denna form är förhehållen en hisloriskl-geneliskt och elno
gmriskl enhetlig Iyp. Olvivelakligl fylla vissa planmässiga bylyper 
i del Iyska kolonisalionsonm\del ösler om Elhe della krav. Men 
i Skune lorde man fåfängl sökn el'ler några enhelliga hylyper med led
ning av den geomelriska formen. För övrigl nu\sle det anses olillräckligt 
all bedöma hyn endast enel' dess ulseende på en avhildning i horison
lalplnnel, såsom L i n d g I' e n också slarkl fl"llmhållel". 

I diskussionen om hyarnas »form» har L a u r i d s e n s 180() upp
sliillda schema med Ire hylypcr spelat en slor roll. Han införde ler
mernn slulen by (rundby) , Itlllghy och lerriillghy. Speciell! om den 
förslniimnda säger hun: (s, t6i) »- hele Byformen fremlrreder i en 
Skikkelse, der umulig kall nere opslaael ved en liJr:eldig Sammen
flylning gennem lange Tider eller ved en ukonlroleret Udvikling. Den 
er el Produkt af Eflerlanlw, Plan og Regulering .• Och vidare: (s. 170) 
»Vore Landshyer - -- - have faael deres Form og Skikkelse ved en 
middelnlderlig Reglllerins, der kaldes Solskifle. 1 Higels Hoveddele har 
delle Sys lem lilinlelgjorl elll\'erl Minde eller Vidlleshyrd om reldre 
Tilslande - - -B. 

L a u r i d s e n s nppfallning är numera fullsliindigl föråldrad. Den 
ulsalles för slark krilik 11\' L a r s e n (1018), som nnlng, all terrängbyn 
(L a u r i d s e n s lerm fik hYll med en gårdsrud) är den äldsla »hy
formen", varur senare allt efler omsländighelerna ulveckluls en slulell 

M l': r i s I o f f e l' s s o n (1U2.J, s. 28) anmärker pli E r i x o n s påstående (1922, 
s. 2(111), nll I"Inlllhyar s:1kll:1s norr On! Ostersjön, och nnfiir flem exempel pä rund· 
hYllr enl. L n II r i el s e n s terminolugi. ~Ien i själva verket hn de Iyska och gam
Jllllhlnllskn rundhyarn:1 endnst gemensnm elI \;SS likhet i frållll On! den geometriskn 
figur. som hildns liV lIårdarnn, men för övrigt äro de nv hell olika Iyp, S0111 uvell 
L 1111 r i II s e n konstaterade (s. 1181. Erixon h III' durför ol\"ivclnkligl riitl. - Termen 
!'Udhy kUll förnrileda likuullfle mis~l'iirshlll1l. 
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by eller en långby, och han säger i konsekvens härmed: »Hverken 
Bolindelningen eller Solskiflet synes i srerlig Grad at have hafl Ind
flydelse paa Landshyernes Form.» 

De ovun framlagda resulInten nv min undersökning av ell slort 
antal skånska byar stämma viii överens med denna uppfallning, som 
uven i sinn huvuddrag hilriilts nv C n m Il b e II (1928), N () r d h o I m 
(1931) och A:, kjrer (1933). 

N o r d 11 o I m samm:mfallar sill resonemang sålunda (s. 202): 
"Som de nord- och mellaneuropeiska byarnas grundform vill alllså förf. 
anse en genom samverkan mellan akerbruk och boskapsskötsel fram
sprungen platsby, där gårdarnu vid de äldsta bykartornas upprällande 
befinnas ligga på eller invid hyplatsen.» Med »platsby» menas alllsA 
varje by med bygata utan hänsyn till den geometriska figm', som i 
horisontalplanet bildas av gårdarna. De mest skiftunde hytyper, såväl 
de allra strängast reglerade och plnnerade byar i det tyskn koloni
salionsområdet som en så småningom. utvecklad skånsk terriingby, 
komma in under denna definilion. Den innefallar dock icke alla 
skunska byar, nämligen dels icke hyar sådana som Lilla Hammar 
(se N o r d h o l m 1931, s. 210), Hagestad (ds. 1928, s. 43) och Hannas 
(C a m p b e II s. 76), dels icke de förut nämnda lösa gårdsgyllringarna 
Lommn, Kämpinge, Borgehy, Löddeköpinge m. fl. I samlliga dessa 
byar saknas begränsad bygatu, och de kunna omöjligen kallas plats
byar. Och likväl skilja sig åhninstone de förra byarna till sin Illlmänna 
typ föga från de skånska pllltshYllrna; de ha fått sill utseende av 
samma faktorer som dessa. 

Termen platsby förefaller diirför mindre lycklig, och hypotesen 
all bygntan uppkommit därigenom, all man velat bereda skydd för 
boskapen på nallen mot I. ex. vilda djur, måste avvisas som obevisbar 
och osannolik. Överhuvud torde det ej vara möjligt all uppvisa något 
exempel på aU en bygata anlagts såsom sådan. Då den omgavs av 
stängsel, var det för alt skydda åkrarna för boskapen; mellan hygatan 
och utmllrken fanns ej någon hägnad; först då förbindelsen mellan 
hygatn och fälad minskats till en smal fiidrifl, hände del, aU hygatan 
avsliingdes genom elt led (grind) n'ån förbindelse med ulmllrken. Med 
andra ord: hygatans roll som 1I1»>ehållsplats för kreaturen om nallen 
(om den nu fungerat som såd:,") var sekundär.M De ovanniimnda 
byarna redde sig utan fran utmurken avstängd bygata .. 

.. t \'. T r o t h n beh'ivlnr ~s, 31) för de tyskn rundbynrnns del, all den fungernt 
som nllltlig uI1llehAIIsplats för kreaturen; hennes slutsatser SiiIla dock ett område 
som iir så olikt Skåne som Hinter-Pommern, 
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Det är svårt all finna elt namn på den vanliga skånsku bytypen. 
Det gemensamma fö.· de allra flesta skånskn byar är, all åtminstone 
flertalet av byns gdrdar lut toftjord fld den ena sidan och utmark (i 
allmänhet buyatan) pd den andra. Från denna typ avvika de ovan 
beskrivna yyttrade byarna på salldmarkerna, och dessa motsvl\I'U vad 
som i Tyskland kallas .Huufendorf», vilket N o r d h o lm (exempelvis 
1931, s. 206) återger med ,klungbyo, medan E r i x o n (1922) O.u. 
i sHiIlet lala om .gruppby. och med "khmgby" mena en by. samman
sall av flera gårdsgrupper. Med anledning uv dessu olikahetydelser 
uv ordet klungby känner man sig tveksam om lämpligheten av denna 
term för de här åsyftade byarna. :\clan skulle som skett kunna återge 
~Haufendorf» med »hopb)">, men denna term iir ej heller enburt till
talande, Iiku litet som termen »gruppby,. 

Möjligen skulle man kunna kalla den senare av de två niimnda 
skånska bytypernu »sandjordskhmgby» eller »sandjordshopby», men 
för den förra ii.· det svårt ult finnu en adekvat term. »Terrängbyn med 
gårdarna anknutna till toft i åkervång' är en tung men ganska riktig 
benämning. 

För övrigt vill jag understryka riktighetcn av elt par uv A a k j re r s 
yttranden ( 1933: 129 f.). »Hvad er vrel Rrekkeby, Lungby, ParalIeiby, 
Hllndhy, Terrrenby, lllldct en Udviklinger af den samme Bytype? 
Er ikke alle vore Landsbyer 'Tcrrrenbyer'? .- at tro at der skal 
lregges nogen dybere ctnisk Forsltel illd i de forskellige Landsbyformer 
vi finder i Dunmark, mener jeg er forfejlet.» 

Något direkt sambund mellun tegskiftet och byns • form " har jag 
icke kunllut finnu. Dock föreligger i några fall en viss möjlighet, att 
en gårdsrnd verkligen bolskiftats (t.ex. i Vårby). Något som helst sum
band mellan numntyper och »byformer» har jag icke kunnat upptäcka. 

A h I m a nn untar (1923: 96), att grundvattnet varit av stor vikt 
för de själländska byarnas läge. Bydammarna ha spelat st(jrre roll för 
djurens bevattning än vnttendmgen (som icke dragit till sig bebyggel
sen), och därför har det varit av stor vikt att taga hänsyn till grund
vattnet. Dessa iakttagelser strida mot förhållandena i Skåne, där vatten
dragen mycket tydligt verkat attruherunde på byarnu. Man kan nog 
dessutom våga påståendet, att grundvallnet före dikningarnus, åregle
ringarnas och vattenverkens tid på vidu arealer, åtminstone inom syd
viistmoränens flacka områden, stod tillräckligt högt för att cn bydmllm 
var som helst skulle bliva vattenfylld. För (ivrigt: kan det bevisas, att 
man någonsin grävt en bydamlll för alt erhålla vatten? Man skulle 
snarare vilja förmoda, alt bydummnrna i de fnll, de icke äro naturliga 
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vallensamlingar (eventuellt med torv tidigare igenvuxna ~Sölle»), endast 
äro resultat av lertäkt mr klinhusens riikning (jfr C a m p b e I I s upp
sats ~Mellan skogen och plogen~, 1033. sid, 95), Leran "ar ju dock det 
viktigaste byggnadsmaterialet. - För backlandskapet söder om Torre
hergahäcken år det dock icke orimligt all Hinka sig. all hänsyn till 
grundvallenståndet medfört den ovan påpekade tendensen hos en del 
hyar att uppsöka påtagligt lågt belägna delar av terrängen. Att. byar 
sådana som Vomb. Björka och Östra Hemmeslorp hade liknande 
läge låter sig lätt förklara av det förhål.lnndet, ult närbelägna högre 
liggande områden enhart bestodo av torr och ofrukthar sand och grus. 

L a 11 r i d s e n s hyformsschema har icke kunnat upprätthållas; 
det vilade på en grundf:llsk premiss, niimiigen att det phmmiissiga teg
skiftet haft genomgripande hetydelse för ~hyformen». De, som försökt 
att använda hans schema, ha i allmänhet mast konstatera, alt över
gångsformerna äro i mnjoritet. (K r i s t o f f e r s s o n 1924, s. 28 och 
ännu mer \\' e y m a n n-~[ un c k 103i, s. 10 fL) 

Niir en hy mindre väl ()verensstämde med L a u r i d s e n s typer, 
ansåg han den vara resultatet aven undel' lidernas lopp skeende för
ändring och förvanskning av den ursprungliga grundtypen, Man finner 
dock snart, alt dessa »förvanskadeD former i själva verket äro lika 
ursprungliga och naturliga företeelser som de till synes regelhundna 
hyarna. Och iiven L a u r i d s e n har gjort en iakttagelse (s. 106), som 
i själva verket innehåller den sanning, som helt underminerar hans 
byformssystem: »Alligevel er den ene By ikke et nojagtigt Arhillede af 
den anden eller Formen saa fast, at man fra en enkelt kan sl"tte iii 
munge andre. Jo mere man fordyber sig i Stoffet. des mere undres og 
glredes man over den Frihed og :\langesidelhed, hvormed de gamle have 
efterlevet Vedtregterne, og O\'er den rige anthropogeografiske Veksel, 
som disse gamle Kulturformer fremvise,~ 

Den spridd" I>ebyggt'/sen. 

Frun trnkten av Svedala slriickcr sig åt öster ett område, där den 
spridda behyggelsen helt dominerar. Agrogcologiskt hestår området av 
nordoslmorän och sydoslmoriin, och det innefattar betydande delar av 
de landformsomdiden, som N e I s o n (1035) kallar det sydskånska 
hacklnndet, och dessutom även södra delen av Homeleåsen. Ett par små 
områden med spridd hebyggelse ligga vidlIre på sandsliitten mellan 
Flyinge och Rcvinge saml pa Romeleilsens norra del mellan Hardeherga 
och Sandhy. 
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Endast en mindre del av det förstnämnda stora området med 
spridd hebyggelse fuller inom llndersiikningsomrndet. och med hiinsyn 
till alt äldre kartor hell suknm; för ett par av de viktigaste socknarna, 
nämligen Skahersjö och Genarp, skall jag här inskränka mig lill alt 
konstatera, all regeln all gården skulle liggn i omedelbar anslutning 
till den bästa åkern och helst i omedelbar niirhet av vallen, giillde den 
spridda bebyggelsen likaväl som byarna, 

Socknarna od, kyrkornfl, 

Det bör i della sammunlulllg sägas något om k:yrkornlls liige 
och socknarnas storlek, 

I 60 socknar i Skåne funns J 651 ingen :lnnun bondehehyggelse än 
kyrkbyn (härvid bortses helt från alla huvudg:irdar), Av dessa I:\go 
16 inom området. Särskilt på båda sidor om Kiivlingeån i dess nedre 
lopp fanns ell stort antal dylika socknar, Många fllllllOS ocksn på Söder
slätt samt norr och nordost om Ystad, 

De flesta socknarna i de rena bybygdernu hestodo bloll av två eller 
tre byar, av vilka ingalunda alltid den (vid J BOO-talets milt) största 
eller den (till nmnntypen) äldsta var kyrkhy,lIf' Funnos fleru iin två 
byar, hade kyrkbyn oftast men ej alltid ell centralt läge, 

Vid J600-talets milt voro c:u trelIio bynr i Skåne dc1nde pil två 
socknar; inom området byarna Skammarp, Vinninge, Onsvulu, OHlle
rup, Onneslöv. Mossheddinge och ~ordanil, Ofin hade en s:\dan upp
delning g:mska tydligt salllhund med iigoförhållundena, De linder 
Torup lydande gårdarna i Skammarp hörde till Torups patronatssocken 
Bara, medan de under Skabersjö lydande hörde till Bjershögs socken, 

I åtminstone vissa fall berodde della förhållande på ull nt'gon 
inflytelserik person under kYl'kuns svughetslid under lS00-talet iiver
flyIlade ell antal gårdar fl':tn cn sockenkyrka till en annan, Landeboken 
lämnar en sådan förklaring betriiffande Ormatoflu i Vä och TriilIe (Gä) 
och Asmundtorp i ~äs och Gllllarp (On). och Pallehoken Olll Gärurp 
i Bollerup och Tosterup (In),M 

I ett fall kan en hy visas tillhöra två socknar redan på J ;-UJO-talel. 
Siirslöv i Dagstorp och Södel'vidinge (Ha) nämnes i den l'öl'ra socknen 
1342 och J:-Jfi8 och della senare lir iiven i SödervidingeY 

I själva verket var det inte något orimligt, all en by hiirde till 

M Jfr även ",in IIPPS11Is i ]\;11"'11 och 8~·Stl. 

:.o En\. T II II e I d s. 238. 
~; Rep I nr H150, LD s. 2-111. 2;",\. 
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Lvå socknar. Socknen var till siU ursprung en ekonomisk organisation 
med uppgift alt underhålla kyrka och präst. Socknen omfnUade ett visst 
uut,,1 tiondegivare, d.v.s. bondehushnll, och icke eH visst område med 
nlsl:lkade gränser. IiS 

I de delar av Necrologium Lundense och Liber Daliclls Lundensis, som 
härslamma från liden före 1300, har jag endast funnit ett enda exempel på 
all eU skånsk I sockennamn använts för alt lokalisera en by eller gård, näm
ligen en nolis fr.in cirka ] 260 i Liber Dalicus (s. J 82) »ThryiJslorp in par
rochia de Rylharum» (Rörum). Ordet »parrochia» (socken) förekommer yt
lerligare endast en gång, nämligen i en nolis rrån J 228 i Liber Daticus (s. 144), 
diir det lalas om lionden i Everöds socken ('decimam de parochia .tEwrorlhe»). 

I början av J300-lalet blev del däremot ganska vanligt aU angiva, i vilken 
soclcen den ifrågavarande gl\rden eller byn låg (exellll)elvis LD s. 60, 103, 146, 
247,263). 

När man före 1300 ru\gon gång angav nägoll geografisk bestämning 
utöver bynamnet, giinde denna huradel; så I.ex. på ell I)ar sinIlen i 1085 års 
gåvobre\' och i prebendeJistan i Necrologium Lundellse, men ej ens att an
vända hiiradsnamnet rör della undami'tI ble\' vunligt förriin på 1300-talet. 

Inlel talar för aU socknen under äldre tid uppfallals som en geografisk 
enhet Byn var den niiringsgeografiska enhelen och den vor den enda geo
grafiska enhel, som hade namn. Sockengränserna blevo aldrig niiringsgeo
grafiska gränser; de "oro underslundom ej alls geografiska. 

Kyrkornn på slätten Jågo alltså med mycket få lllldnntag i byaa' 
(inom området är Esarp det en~a undanlaget) . I de sämre skogsbyg
derna med deras övervägande spridda bebyggelse runnos däremot 
IUskillign kyrkor, ,-id "iIka bio Il fanns en eller Ivå bondgårdar. 

Ingen bestämd regel kUll unges för kyrkornas läge i förhållande till 
bylomlen i övrigt. Någon gång låg kyrkan på en höjd i bylomtens 
omedelbara närhet (så i Uppåkrn), men ofla låg den rält lågt, även 
om en höjd fanns alldeles i närheten (V. Roby, Möllebergn). Kyrkan 
kunde ligga såväl min i byn som norr om den (8jershög, Lomma), 
eller söder om den (Flackarp, Uppakra) eller väster 0111 den (Görslöv, 
IIslorp) eller ösLer om den (8urlöv, Vomb). 

S l i I I e har undersökt kyrkornas läge i Skåne och diirvid kommit 
till resultatet, aU platsen för kyrkan icke utseUs godtyckligt, »ulan man 
har lagt sin k)Tka på det sIälIe, dii,r bygdens folk sedan gammal lid hafl 
sin centrala samlingsplats.- Av min frnmslällning framgår emellertid, 
all kyrkbyn i många fall icke var centrum för någon »bygd» utan 
hell enkeU utgjorde hela socknen. Omfaltade socknen mer än en by, 
vnr del ej säkerl, all den största och äldsta byn ble,' kyrkby. 

Al< ,Jfr ii\'cl1 S l e e Il s tl' tI Jl 1873 !I, 21). 
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Enligt S t i I I e s åsikt lågo de äldsta hyarna vid de större vallen
dragen (»flodlinjernal», av vilken anledning kyrkorna kommo all pla
ceras just vid dessa. Häremot kan inviindas, all åtskilliga socknar 
omfattade byar vid större vallendrag och likväl hade kyrkan i en by, 
som ej alls låg vid nagon hiick eller il eller i varje fall vid en mycket 
obetydlig sådan. Som exempel kunna anföras Bara, Burlöv, Nevitshi)g, 
Skabersjö, Tothu'p och ·Everlöv. Jag har dessutom tidigare i min frum
ställning dragit i tvivelsmfll. huruvida de äldsta kolonisatörerna med 
förkärlek sökt sig fram Iiings åarna. Varför är annars bebyggelsen 
obestridligen äldre i Oxie och Skytts härader med deras ytterst obelyd
lign vattendrag fin längs Höjd\? 

Det av S t i II e använda begreppet »floddalar» kan även verka 
missledande. Så snger han, all de flesh\ av de ålla kyrkorna vid Höjeå 
ligga »nere vid sjiilva stranden •. Della nr emellertid just vad de inte 
göra. Tvärtom ligga de - helt naturligt - på torr grund och oftn lika 
högt som de områden, som omgiva de s.k. floddalarnn. I den m{m dessa 
senare tidigt blevo uppodlade, giiller della sluttningarna ned mot ån, 
som ofta hade hällre naturlig dränering än omgivande områden, ett 
förhållande som enligt vad jag ovan velat framhålla, varit den viktigaste 
orsaken till byarnas placering vid åurna. 

Kvarnarlla. 

K,mrnarna utgjorde ett särpräglat inslag i bebyggelsen. Mjöl
narna bedrevo oftast också jordbruk. Eftersom kvarnarna voro knutna 
till vallendragen, kom mo de ofta all ligga utanför byarna och även ha 
sina ägor samlade för sig och icke i tegskifte med någon by. Några av 
dessa kvarnar hnde så mycket jord, all de vid 1600-talets mitt räknades 
som gårdar, och dylika ha införts på översiktskartan (Risemölla, 
Hiillestadsmölla, HasslemöIla, Pälsamöllan, Nymölla). 

Vid liondesällningen nsattes flera andra kvarnar tionde (vilken 
alltså utgick av mjölnarens sädesskörd och icke a\' den säd han malde). 
Nngra Jågo i hy, andra icke. 

Sålunda lAgo i I\:iivlingeuns flodsystem vid bäckarna från RomeleAsens 
vii51sida dc tre ovanför Bläntarp och vidare I rasslemöIla. Hiillestadsmölla samt 
Sandbymölla och vid själva huvudiin (Klingvulls:\n-Kiivlingeun) Hemmestorps 
mölla och Kvinncvadsmöllu sumt mellan Illistad och Hoby Håstadsmölla, 
Mellanmöllan, Fladevadsmöllu och HobymöIla samt längre ned Höjsmölla. 

Vid Höjeii Illgo niira Lund Höjebro\lliillu·9 och Kiillby mölla, öster om 
Dalby vid en ohetydlig bäck ÖstrumöIIa och söder 0111 Hiickeberga Nymö]]a. 

ae Var under (ijOO·tnlet krulmöIln. KeD t5H~: 123. 
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Vid Segeåns bibäcknr lågo SIridsmölla, Khlgerupsmölla och Risemölla. 
De av dessa, som lAgo i del rena bylalldskapel, siirskill vid nedre delen 

av Kiivlingelin och Höjeå, ulgjorde givelvis elt markant a\'brolt i della. 

Viiderkvul'nur lngo ofhlre iin vallenkvarnur i anslulning liII byar. 
Endusl Ire hade lillrnckligt ulsäde för uH de skulle :\siilhls lionde: 
Vii rh y, Flyinge och Svenslorp. 

Av Rvarnkommissionens prolokoll (Hj98 RA) framgår ull yller
ligare IIngefär lika många kvurnur funnos i området. Vallenkvarnarna 
voro cirka fyra gånger så många som väderkvarnarna. 

För hela Skåne var proportionen ännu ofördelaktigure för väder
kvarnarna. Enligt rusltjänsljordehoken 1697 voro av 13i i denna upp
lagna kvarnar 1:-1 väderkvarnar och 124 vullenkvllrnar. 

H uVlUlydrdanw. 00 

I en kort uppsals om del skånska herrgårdslundskapels geografi 
under medellidens Ivå sis la sekel och omkring 1700 har jug framhållil, 
all medeHidens herremän i slor ulslräckning bodde i bondbynrna på 
gMdar, som ofla ej molsvarade mer iin två il fyra bondgårdnr. Exempel 
finnas emellerlid också på herrgårdar, som icke Jågo i någon by. ~{an 
kan konslalera en Iydlig lendens lill fly Ilning nv herrgårdslandskapels 
Iyngdpunkl ul ur del läla byJundskapet. 

Hiir nednn nngivns huvlldgårdnrna i området vid medeHidens 
slul. De äro uppdelnde på sanUlla säll som i ovnnniimndu uppsals, 
nämligen i sndana, lill vilka en riddare skriviI sig, i sådanll, lill vilka 
blolt väpnare skrivit sig, och i sådnna, som endast nänlllUS som hov
gård eller curia principalis. 

HuvudgårdlIr i eller "id bynr: 
Riddare: Hyby,Ol Skabcrsjö,02 Laxmans Akarp 03 
Vc;pnare: Hurdeherga,O~ VesIIm Oil 

Endast IIlLVlldydrd nämnd: Arlöv,oll Nöhhelöv (III 

00 Jag anviiudcr tcrmen .hu\'Iutgård' som gell/cnsam henämning I)A hcrrgårdar, 
kungsgårdar, klostergArdar m.n. Termen .HO\·glmrd. clll~r > Ho\·cclgaurd. \'ar som 
uv det följande framgAr vanlig under dnnsk tid. 

01 DS nr I~:i{), år 130-1. 
02 DS nr H-I7, Ar 1349. 
63 Rep II nr 2700, år 1470 . 
... Rep I nr :i59t, Ar 138i. 
~ SD nr i05, år 1406. 
GO SD nr 2068, Ar 1~15. 
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Dessutom funnos sannolikt huvudgårdar i Bjällerup 6, och Tjus
torp Oä och miijligen i Bara,oo Håstad,'O Knästorp,i1 Nordand i2 och 
Värhy.73 

Därjämte funnos de stora bisJ.:opsudrdflrnfl Borgeby, Flyinge och 
Verpinge samt mindre sådana, s.k. sJ.:ududrdar, i Burlöv och i Veheröd.H 

Eli av ärkebiskopens gårdar i Hällestad hade väsentligt mer jord än 
de övriga men kallades dock icke uttryckligen skudgård i Palleboken. 

Huvudgårdar, som icke lågo i hy: 

Riddare: Alnarp,71i Häckeberga,,1I Kh'lgerup," Svenstorp.'ä 
Väpnare: Assartorp,jll Ebbarp,so Torup.81 
Dessutom sannolikt Haho.H2 

Av de nämnda säkra eller osäkra huvudgårdarna påboddes vid 
1600-talels slut Laxmans Akarp, Nöhhelöv. Knästorp, Vesum, Burlöv, 
Arlöv, Nordanå, Tjustorp, Ehbarp, Viirhy, Bara och Veberöd av bönder. 

Många av dessa gårdar torde aldrig ha han några som helst 
befiislningsanordningat· utan varit korsvirkeshus liksom bondgårdarna. 
Andra återigen ha varit mer eller mindre benisla och även i vissa 
fall haft ett gott »taktiskt» Hige. (.Jfr Stille, 1917, och min ovan
niimnda uppsals.) 

Ett antal nya hel'rgårdar tillkonUllo under 1500- och WOO-talen. 
nämligen Ugglat'p,S3 Esarp,s~ Simontorp,sli Björnstorp H6 och Agerup.87 

07 DAIJK s. li2 I 350---iO .• 1{lIa\·esaardell' i l.ulldehoGell. 
00 Rep I lir :1110-1 /lr 1387. 
o. DS 43117, år 13 .. 8. 
7. Håstad lir I U. kallad StoregurdC'lI. 
71 SD nr 22112, ar 1-1111. 
'n LÄU III: 18i, är 14:ii. 
73 Hep I nr :iiiO. år 13!10. 
7t l'altebokell .• 1 r,· ö\'ell PriislrehlliollC'rJJlI Hl24. s. 52 . 
• ~ DS nr 262;). ur 132i. 
ro SD nr I 8t1l , ur I·U:1. 
.7 DS nr 2254, ur 1320. 
70 SD nr 12ill, ur 1410. 
70 Rep I nr c\O:i;), dr 142:1 . 
•• Hep. II lir 50, är 1451. 
01 SO lir 12ill, år 1410 . 
• , Rep II nr 1:1040, år 14112 eller 14i:1. 
H3 HlM2 års liolldesätlningsI.rotokoll. 
00 Vnr 16111 riirliinnl till ~ll1rlUJs Skoniug. 1546 beboddes det a\' h'd hiinder. 
M LA RnllllsnIUJiIlGsl"'olokoll jiimle hnlldlingar anGående \"CckodllgSglldsC'1I i 

Toma, Bara och Hnrjasers härIId 1692. s. 94 lII.n. 
"" \V c i II II II 192:1, s. 74. 
87 .Ifr tiondesiitlnilJssprotokollel 1682. 
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Ur driftssynpunkI mr ännu omkring 1690 ålminslone Simonlorp 
knappnsl nit belrukla som annal än en ladugård (liII Dybäck). 

Ulsädet var obelydligl, och ulllylljulldet av murkcn skedde i form av 
hösh'\lIer och bele; det brukades '(ör ~iIuleri och anllall fiinad liII mulbete-, 
siiger 1681 års Iiondesiillning. I den i not 85 omnämnda källan finns en hel 
del handlingar, som belysa adelns slriivnn all få insoclmeråUighet uven för 
IiimIigen tvivelakliga siilesgardar (Ich kronans arlJCle på aU slävja denna 
strävan. . 

Alla dessn nya herrgårdar ulom Esarp voro beliigna på RonlCleåsen 
eller dess sluttningar och ulunför det egentliga bylnndskapet, låt 
vara alt Björnstorp uppstod genom smnmnnliiggning av g11rdarJln i 
en Iilen bondby. 

I vissn avseenden att jämstiilla med huvudgårdarn •• voro de medel
tida kloster, som hade egen jordbruksdrift: Dulby klostergård samt 
Heliggejsthospilalet, Allhelgonaklostret och Snnkt Peters klosler vid 
Lund, nv vill{a det sistnämndn blev säteri mednn de övrign ingingo i 
det förhållandevis storn nntal kungsgårdar, som funnos i området vid 
1600-talets slut: Alnarp, Torup och Flyinge. 

En mellanställning mellan hu\'udgård och bondgård intogo ladu
gårdnrna, som ofta voro ett slags filialer till hll\"udgärden. 

Om Toppelndugård säges i Priistrel. 1624 (s. 6) »Ihoppeladegaard 
en Bonde boer der~. I Prästrel. 1657 säges, alt det ofta brukas under 
Hiickeberga huvudgård. 

Hyby betrnktndes i allmänhet som Indugård, men hade enligt .JR 
under den danska liden bebo Ils 11\' Iva bönder. 

Av allt alt dömn hnr Helgonaklostret haft en liknande ladugård 
ett stycl{e norr om Lund, men om densnmma saknns klara uppgifter. 

I Lindhiehns slulllliiggnillg av siilcsgllrdnr 1686 skiljes mellan Helgonn
gården och .Helene Kyrchios eller Lundhe Ladug:lrdll». Ulsiidet var på denna 
senare 6 tunnor nIg. 12 lunnor korn och 16 lunnor havre; höskörden uppgick 
till 200 lass hö. På grund a\' jordens magerhet och täl>penas stora antal ville 
ingen bonde gärna -laga emot della hruk.; hade migon gjort det, hade han 
knappasl kunnat -bli diir behållen •. Av denna anledning ularrenderades det 
heta till Ire borgare i Lund. - Senure uppliils en del iingsmark åt ruslhåll i 
de kringliggande byarilU 88 och man laladc (i landsbokcn fr.o.m. 1719) i stället 
om Lllnds ladugårds mark, elt 1Il1rycl(ssiill, som ger vid handen, aU åbyggna
der dii saknades. På karlan över skinel av Lndugårdsmarken med flera iingar 
finncs emellertid ulsalt lecken för en fyrliingad gårdsiomi. som belccknas som 
Lad lIgå rdsplatsen. 89 

•• LA l i l i års M ilil icindclnillsskommissions prolokoll. 
S" Ek. kb\. Lund, 200 m. NNO '!J" i S\·cnshög. Oslcr hiirom lligo de sJ., 

Tingiinsnrnll. 
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1560 fick supcrintcndcntcn i Lund riill all bruka priistgårdcn i 
Lomma, d.v.s. Prästberga, som avelsgård.Do 

De skånska huvudgårdarnas jord ökades ofla genom ncdläggande 
av bondgårdar eller hela byar.DI Hcla Hjörnstorps by ladcs in under 
herrgårdcn mcd della namn omkr. 1680 .. Tfl· ävcn den ovan anförda 
traditionen om I{erslintorp vid Alnarp (s. 32). 

Grimstorp, Gavlaröd och Rudcrup voro enligt tiondesällnings
protokollet 1682 lagda undcr Agcrup samt Stullerhult undcr Simontorp. 

Torp och gate}m.~. 

Det skikt av lantbefolkningen, som ickc hade tillräckligt med jord 
för sitt uppchälIe, boddc dels i gate/ms i bY(lrml, dels i spridda torp 
eller torpsamlingar. Ävcn de spridda torpcn kallades ibland gatehus. 

Men ingcn källa från 1600-talel ellcr 1700-talets början ger en 
komplett bild uv torpen och gatchusen vid cn viss tidpunkt. Man kan 
dock ur oliku källor få frum cn ganska god bild av förhållandena. 

De utan/ör byarna lJelägnl' torpen lugo dels i agglomcralioncr, 
dels spridda bland ensamgårdarna. 

Intressanta äro de torpsamlingar, som nästan skulIc kunna kallas 
byar och som funnos i närhctcn av vissa hcrrgårdar. 

Erikstorl), cnl. prästrcl. 1024 (sid. 6) .noglc Smaa boligcr., gjordc .host
dagswcrck. till Assartorp; Dccilllantjordcbokcn niimner där 11 boligcr. 1657 
bndc 12 hus III\gon åkcr och iing, medan 8 saknadc dylik. Enligt cn uppgift 
1671 92 voro dcssa gntehus UPI)hyggda i Assartorl)S vång. 

Grönlnndshuscn och Husahuscn i Vcbcröds socken \'oro t\'å ganska glesa 
agglomerntioncr n\' hus mcd ohctydlig jord (jrr rig. 24). De scnarc sägns 1684 
i en sknttliiggningsakt 1684 (LA) förut ha \'arit \'cckodags till lljörnstorp mcn 
förlidct lir hu iindrnts till Illsittnrc. Dct :lrliga IIl!1iidet till \'arjc bus uppgick till 
ungefiir ctt tmmlalld (rågjord cller dig- och ho\'ctcjord), och iingcn simttadcs 
till 5 lass. 

Den spriddll torpbcbyggelsen synes i viiscnllig grad ha uppkom
mit under hcrrgårdarnas uuspicicr. Dct lir härvidlag ingcn princi
piell skillnad mcllun den spridda gårdsbebyggclscn och torpbcbyggelsen, 
två katcgoricr, som dct är svårt alt draga cn bcstämd gräns emellan. 
Särskilt på Hiickcberga ligor fanns en slor mängd av cnsamgårdur 
och torp av alla storlekar. Dct iir bcklagligt, alt äldre kartor saknas över 
dcn spridda gards- och torpbcbyggelsen på dclla gods och på Skabersjö. 

90 ]{c R 1500, s. 463. 
Dl Jfr W c i h ull 192:i, s. 78. 
92 LA Jordchook öfwcr Lundc Cnpilcls, AClldcmicns, HospillIIs Gods (s. 97). 
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F i(l , 24. Du ]']' \'If:!l. n J(·1I flll ~agal"Ju rlJ !" (med tr e våoga t' ) o c h turps~llIlli ng(' 1I 

h llSPIP I ITIf'd (· m ild e). Origina le t i L.\I S. 
Hl\sn· 

I Prästn·1. Hi24 an givas P ('nlJorg, Alv sbo rg och H a gsholm vara n yli gen 
byggda. 1671 omtalas elL }.J ar gatehus som u ppb 'gvda på Häckeberga enskilda 
skug och m ark, nämligen Märtenstorp, B ögcbjel'shus och Damstruphus.93 

Betecknande ;i!" 171 2 ars jorueboks rubr ik över lurpen till Häckeberga: 
. Agor, uppbyggda för uagligh etsfolk 

Kring herrO"årdarna bo ddt ' a bkilli ga hantverkare i sma hu 1 

nämnda år exempelvis "id Häckeherga • uelld Sel omager på Mickel· 
borg och Peder Bijdiger på Bjortdöpet 

Karta 25 gt' l" en tämligen rikLig f i.ires.tä Ilning om a nLal [ gufl.'hus 

i byarna under ,'cnare de]C'n av lö()()-t:llet. Den upptager det högs ta 
antal galchlls i varje b y. so m jag patrii ffat i nagan kä lla 1 G5 1- 17 ()!) . 

De an lila ,le kiillorna äro Dccimanljqf leboken l ö5 J (LA). Prä,; l n~lalio· 

nerna J 657 (DaR A). J H, Hus ttj iin stjordehn kp/l 1697 (h: Ko lJ 2. pk n r 484) man 
talslängden i Hi99 il rs lall ds hoksverif. (K AJ, 1701) ars jord"lJuk, sa mt en maL· 
lagslängd i 1709 :hs landsboksv!' r if . (K A). 

93 .'>amma käJla , om Ldriiffnnd ~ E ril" torp ovan. 
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I byarna fanns ofla eH eller el! par gatehus med nl\gra tunnors eller 
skäppors utsäde. Sin åker hade viii i allmänhel dessa gatehus fålt 
från någon gård. eller också utgjorde den en till sockenkyrkan 
donerad jordbit. 

Även gntehusen i hynrnn hade ofta huvudgårdar att tacka fö .. 
sin uppkomst. Dessn upphyggde ofta i närliggande byar gutehus, rör 
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vilka hyra sedan utgick i fornl av dagsverken. Ibland lades till dessa 
hus iiven en obetydlig jordareal. 

Av de 15 gatehuselI i Vombs by, vilken niistan i sin helhet hörde till 
Övedskloster, hilde före 17:16 hlott sex jord, men vid solskiflet detta tlr erhöll o 
samlliga ett flertal tunnland. 

17-15 uppges, aU tre av arrendatorn pa Hospitalsgården upphyggda gate
hus gjorde dagsverken efter ö,·erenskommelsc. 

17:13 omtalas bland ett antal i allmänhet öde gatehus i Dalby 04 iiven h'å 
nybyggda, som gjorde ett dagsverke i veckan pii kungsgården, trots att inne· 
havaren av det ena huset sjii'" bygSt detsamma. 

Eli stort antal gatehus byggdes i S. Peters I{ losters socken under 1700· 
talet, slh-ii1 i Viirpinge by som i snul agglomerationer på fiiladsmarl{en (Rinne· 
biickshusen, Gammalmarkshusen, Pilahusen, Klosterhusen). 

Omkring 1700 omtalas, aU av arrendatorerna på Alnarp uppbyggts flera 
gatehus, av vilka utminstone några ({ISO vid stranden.o~ 

Enligt 1706 urs karta över Bläntarp gjorde fyra gatehus dör tvenne dags. 
verken i veckan till Ågerup och nio gatehus ett dagsverke i veckan till Simon
torp (ett gatehus betalade i stiillet dassverkspengur). 

Atskilliga gntehus heboddes Il\" personer, som I'epresenterade för 
byn viktiga funktioner: hören eller hyren (fäherden) , bysmeden (åt
minstone under senare delen av 1700-talet också andra hantverkare), 
vångngömmaren (gömmure=vaklnre) och rylIare. Annars betecknades 
vanligen de, som bodde i gatehlIsen, som husmän och ,'oro all betrakta 
som Innlarbetare. De beredde såhmda hyn ökad tillgång på arbetskraft. 

] Vismarlöv var 1687 (SA i LA) satehuset nr 10 bygst på hela byns grund, 
men gutehuset nr I l var uppbyggt a,' hemmanet nr 2 och tillhörde detta. 

I det rena bylandskapet var det före Ii 50 mycket ovanligt att 
finna hus eller torp utanför by tomterna. Under senare delen av 1700-
talet börja hus med dylikt läge aH förekomma här och var. I allmänhet 
voro de placerade vid griinsen mellan bymarken och fäladen. 

Ett sådant hus finns pIl kartan över Arendala 1759 (och kallus Svarta· 
torp) men icke pl\ kartan 1721. Tre hus finnas på kartan över Nöbbelöv 
1774 och åtta p;\ Onnerupskartan 1798 (av vilka åtminstone flertalet livnärde 
siS med fiske och a,' vilka hlott ett fanns 1760, niimiigen ett ängvaktarhus vid 
Kanikemarkens viistgräns). Vid Laxmans Akarps iniigogriins mot fä luden l:igo 
1777 de tV;'1 Sjölyckehusen och Skräddarehuset, vilka hade intagit llI'sra små 
lyckor. Kartan över Östra Odarslöv 1790 visar åtskilligu småhus med lyckor 
j den närmast landsvägen helägna delen a\' ntmarken. 

Siiteriet St. Bjiillerup hade 1759 tVll torp 1':\ rilladen. 

O' Flyinge gltrdsurkh· . 
• :, Ii: 1\011 2. pk 20. 
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På karlorna över Vesum 1767 och 1817 finns ell Iilel hus vid Hyllare
:11<crn i StidrevånH. nlllså Iroligcn ell ryllnrchus. 

Hedan omkring 1700 funnos några krogar Iiings landsvägarna, 
exempelvis ColIingshusei på Arlövs ullllark, eHer försie innehavurens 
änka I<allat Kollingan eller Kalinan, Kielslorpshusel på l{ahharps mark 
vid vågen Malm()-Lund (helagl 16~~) och Tyska .kl'Oget» vid Tollarp 
(helagl 1699). 

Vidare låg en eller unnan väderkvarn på något avslånd från 
bylollllen, t.ex. Akarps mölla på Kahharps mark och Bnrlövs mölla 
på ringa avslånd från Burlövs by. DO På huvudgårdarna Klågerup och 
Svenslorp funnos en del hus ule på marken. 

Regeln var sålunda, all arbetarbebyggelsen följde samma principer 
som bondebebysgetsen. Där hondgårdarna lågo spridda, var så fanet 
även med de flesta torpen. men där byn var den enda formen för 
hondebebyggelse, höllo sig även lantarbetarna tm by tomten. Först i 
slutet av 1700-talet kan man spåra en tendens till förändring härvidlag . 

• " Enligt meddelande av Fil. D:r I. Ingcrs Ilngåvos .-\kllrps möllas och Burlö\'s 
möllns byggnndsår IiII resp. In74 och I iSO nv 111\ möllorna i frågn anbragta årtal. 



T E G S K I F T E T. 

Vår kunskap om ägofiglIrernas utseende före stOJ'skiflets och en
skiflets genomförande vilar för den enskilda byns vidkommande på 
geometriska kartor från liden före dessa skiflen. I vissa fall visa även 
storskifles- och ellskirleskartorna den intill skiflesförrätlningen gäl
lande ägofördelningen. För här ifrågavarande område å.' denna äldre 
ägofördelning bekant endast beträffande ungefär hiilflen av byarna. 
Flertalet av de byar, vilkas tegskifle icke är känt, ägdes i sin helhet av 
en person eller en instillllion. Var ägaren lill en by frålseman, bortföHo 
många före storskiflestiden annars vanliga anledningar till karllägg
ning, och ej heller fanns i en dylik by vid skirlenll någon anledning 
all taga hänsyn till bondens gam!:. innehav. 

Eli vikligt drag i det gamla kullurlandskapet var sammanbland
ningen av ägorna (ty. Gemengelage) . Man kallar ofin denna anordning 
teg .. ~kifte. Med teg menar man en ägofiglIr, vars längd åtskilliga gånger 
överstiger bredden och som är något så när jämnbred. Tegen har alltså 
i allmänhet form aven smal rektangel. 

För ell antal parallella tegar, som tillsammans bilda en sluten 
figur, användas termerna »ås» eller »fall». 

Det anses numera allmänt, alt tegformigheten har betingats av 
behovet all kunna köra så lång sträcka med plogredskapen som möjligt 
utan atl behöva vända.1 Det har på,isats, aU i det medeltida Danmark 
s.k. ryggade åkrar voro ell framträdande drag i kulturlandskapet. Den 
ryggade åkern förutsatte plog med vändskiva och måste av praktiska 
skäl nästan ha nödvändiggjo.·t en viss liingd hos ägofiglIren 2; bredden 

1 Jfr A a k j II! r 19:1:1: 1:12. 
2 .Ryggade åkrar kunnll ej åstadkoDlmas genom årder. lliirtill fordras en 

plog med l"iindskil"a. Man har börjat plöjningen i tege!ls mill och på återvägen till 
utgångspunkten låtit Iiltan falla mot den förslu. Genom all plöja runt i så sm4-
ningom vidgad krets har man fått den ryggade åkern färdig. Det har framhållits, 
nll fördelen med sådana ål,rnr varit, all ålrninslone ryggnrllll gell ,,,"knstniug under 
,·åtn år och siinkorna under torra.> N o r d h o I ID 193i, 5. 102. 
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kunde däremot lltun ulh'urligu hinder vam ganska dnga, Enligt 
A a k j re r 3 var en sådnn -agen eller rygg 5 till 7 meter, och N o r d
h o I m" har hos de medellidu åkrurna i Kungsmarken flInnit en bredd 
av 3 till 5 meter, W, C h r i s t e n s e n (1935: 17 ff,) hnr däremot blund 
Eremitageslältens 1600-tnJsåkrur funnit åkerfall med en medelbredd 
hos ryggarna n" 22 till 27 meter, Enligt fl a II e n h o r g (s. 348) 
~indelan bonden ryggnrnn efter åkerns bredd och efter behovet alt 
a"leda vallnet (så ä"en L i n 11 C. s, 250), 

Alla åkrar i det gnrulu kullurhmdskapet hade emellel'(id icke teg
form; åtskilliga "oro »blockformign», som N o r d h o Im ullrycker 
saken.5 

Den långn, sm nia rektungein, nlltså tegen, \,;'Ir ul'pcnbilrligen den 
lämpligaste formen för en åker med liten areal, men för en st()rre åker 
"ar en sådan form icke erforderlig, Stora bJockformiga inlagor kunde, 
om dc tillhörde en gMd, som iclte blivit föremål för klyvning, hålla sig 
oföl'iindrade geuom tidermI, iiven om de voro belägna bland för ö"I'igt 
tegskiftade åknu', Flera exempel skola anföras härnedun, Även en 
sådan »blockformig» åker, som alltså motsvarade ett åkerfall på teg
skiftad mark, kunde naturligtvis innehålla ryggade åkrar, Om Präst
berga 6 i Lomma socken, som hade en del av sina iigOl' rör sig, säger 
Landebogen (1569), alt dess Norretoft invid gården bestod :IV 31 ryggar 
och dess östra 1~'cku 8\' 21 ryggar, 

Inom undersökningsområdet finns ingen by, ,'ars ägosystem i sin 
helhet kan karakteriserns som blockskifte,i men åtskilliga blockformiga 
ägofiglIrer förekomma. 

Även ängen vnr ofin tegskiflnd, Ängens t{~gul}l)dclning mflste del
vis tillskrh'as det förhålInndet, all det enklnste sättet att dela upp ett 
tillnärmelsevis rektangulärl jordområde i någol s~' niir likn delar iir all 
på två motsatta sidor nvsälla punkter på Jikn (eller enligt någon 
bestämd regel propOI'tionella) avstånd och sedan förhindn dessa punk
ler med räta linjer, 

3 A.Il k j re r 1933: 1~lf)--(j. 

t Nordholm 19:1i: 101. 
~ N o r d h o I m 19:n: 19[), 
6 Karta frön äldre tid slIkIlIIS. 
~ Skifle i belydelsCII • system för iigofigurcrnns utseende och lii"c i förhållllnde 

till varandra., jämför ii,'clI S m c d s' term .styckeskiftc. för ell slllgs blocl,skifle i 
Osterbollcll (1113-1, s. 38). samt L j u n Il Il C r s term .ellkclskiftc> för ett system 
ullm iigoblandlling (lilaS, s. 8:1). 
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I de fall, då en hy uppstålt genom klyvning aven ursprunglig gård, 
kan man vänta sig, alt successiv uppodling och gårdsklyvning resulterat 
i ell iigosystem med de olika gårdarnas tegar liggande om varandra 
ulan skönjbar ordning. De olika fallen, i den mån man kan tala om 
sådana, böra ha olika antal tegar, och varje gårds tegar böra vara täm
ligen regelbundet utspridda över bymarken. Har uppodlingen ske Il 
successivt teg för teg, är det sannolikt, all angränsande tegar ofta ligga 
kors och tvärs eller åtminstone icke parallellt med varandra. - Eli 
dylikt tegskifte, som under en lång uppodlingsprocess så all säga 
organiskt vuxit ut över hymarken, skulle man kunna kalla spontant 
teg.<;ki/te. 

Om den första uppodling, från vilken oavbruten kontinuitet fram 
till 1600-talets byar finnes, skell under samverkan mellan flera bönder, 
om en by velat övergå från ell ursprungligt blockskifte till tegskifte 
eller om bönderna i en genom hemmansklyvning uppkommen by av 
något skäl funnit det förmånligt all planmässigt uppdela byns åkerjord, 
i dess helhet eller delvis, i sinsemellan lika stora (eller proportionella) 
delar, bör della på tegskifteskartan kunna spåras i tegarnas inbördes 
proportion och i fallens regelbundnare yllerkontur. Om ordningsföljden 
mellan tegarna bestämts för varje åkerfall för sig, har den form av teg
skifte uppståll, som N o r d h o l m antar motsvara vad som åsyftades 
med den gamla termen fornskifte (1931: 195). Eftersom betydelsen av 
della ord är omstridd, skulle man kanske heUre kunna säga systenw
tiskt lollat tegski/te. Della kan alltså antingen ha verkställts vid första 
upprödjningen till åker eller ,id en (eventuellt mycket sen) ny för
delning av gammal åkerjord. 

Naturligtvis kan lollning mellan ett mindre antal av byns gårdar 
också tänkas ha förekommit vid vissa tillfällen i det spontana teg
skiftets historia. 

Tegskifleskartan över Vinninge by (plansch 2) visar över största 
delen av bymarken en ägofördelning, som mycket väl kan karakteri
seras som spontant tegskifte. Närmast gårdstomterna lägger man märke 
till icke tegformade åkrar, exempelvis vid gårdarna nummer 8, 15 och 
18. Dessa åkrar äro exempel på vad som kallndes tofter. H. L a r s e n II 

har undersökt toftbegreppet och skillnaden mellan toft och annan in
iigomark. i de danska landskapslagarna kallad utliinde. Han antar, all 
skillnaden från bÖI'jan betingats av olika brukningssäll. Toften skulle 

• 1918, s. 228 rr. DeUa al'bele U\' L Il r s e n är Il\' grundläggande betydelse för 
rörståeIsen a\' legskiftet i det gamlo Danmark, Tegskiflet i SkAue har närmare 
undersökts endast a\' ~ o r d h o I m 1931. 
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ha bruka Is årligen och ulliindel endast periodiskt. Della mu ha vurit fal
let p~' ell mycket tidigt stadium i kulturlandskapets historia. Vura lant
mäterikartor ge vid handen, all tofterna lågo i samma vl\ngur och bru
kades på samma säll som i by tomtens närhet belägna åkertegar. Endast 
i vissu fall val' en toft särskilt inhiignad.D 

Man finner även tegfomlude tofter, troligen uppkomna genom 
gårdsklyvning. Systematiskt tegskifte 3\' toft jorden undveks i det 
längsta (varom mera nedtm). L a r s e n påpekar, all den själliindska 
lagen ullryckIigen tillåter, all a\' gammalt olikstora tofter bibehållas 
oförändrade, även om bymurken för övrigt rcglems genom nyll skifte 
(Eriks själl. Lo\" ]]: 54). 

P~\ legsldl'leskurtan över Vinninge (pI. 2) ser man vidure, hur 
bymarken vuxit ut kring den lilla sekundära byn Vinningetorp och 
dess iigoblock söder om Vinninge by. Vinningetorp har' tydligen ur
sprungligen hloll utgjort en gård, som kluvits. Bådn de nya gårdarna 
!'ingo del i alla den gamla gårdens ukmr, vilka klövos på längden. 
Endast om en dylik klyvning skulle medfört väsentlig l(valitetssltillnad 
mellan de t\"å tegarna, har man delat en ursprungligen blockformig 
åker på tvären. 

Flem gårdar ha mer eller mindl'e »blockformiga:o ägor inströdda 
btand tegarmI även långt från hy tomten, exempelvis nr 8, 15, 16 och 18. 

Liingst i söder visar tegmönstret en hell annan kamkHir. Man kan 
här urskilja ganska storn fall, vilka äro uppdelade i regelbundna 
parallella tegar på nästan samtliga gårdar i byn. Vi ha här uppenbar
ligen all göm med ell systematiskt lothIt tegskifte. 

I norra delen av Ängvången ha åkrarna karakliir av spontant teg
skifte. Ängurna visa däremot dels hlockskifte, dels ell systemntiskt 
lollat tegskifte. 

Det är icke läll all finna någon annan stor hy med ell lika typiskt 
spontant tegskifte som Vinninge.10 Della förhållande är också ganska 
rimligt, ty denna typ av tegskifte representerar otvivelaktigt ell mycket 
ursprungligt stadium i det gamla kulturlandskapets ut\"eckling. Men 
iiven i det till Vinninge gl'iinsande Tejarp är nog tegskiftet åtminstone 
delvis all karakterisera som spontant, även om många fall äro tydligt 
systematiskt lolladc. Liksom i Vinninge finner mun i Tejarp ägohlock 
inströdda i tegskiftet. 

u l~xclUpclvis i Viil'hy III' 17 och 18, och i Vinnin/:lc nr l ii 111.1'1., j fl' I'I. 2, 
JO ,Tfr dock slorn delar Il" Onnllrps (Vh), Dorrie IHe), Vcjby (Uj) och Hcbbcl· 

berglI (Uj) bynrs m:uk. 
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lIyllingc och Gödelövs byar hadc systcmatiskt lollat tcgskirlc. Måhända 
iir dcllu all tillskrh"a den omständighctcn, alt h:lda hyarnu voro frälsebyar, i 
vilka cn driftig godsägare kunde gcnomföru \'ilkcn ordning han önskadc. 

I Hyllingc \"oro liven tortcrnu tcgskifladc utan störrc hänsyn till går
darnas lägc, och i Gödelöv hade varjc gurd cn sil hrctl toft invid sig, som 
utrymmct tilllit. Mcn åkerfallcn Hyllstoftcrna, Gulltoflcrna och Kyrkotoflcn 
voro tcgskiftade som andra åkerfal!. Mun syncs hn cflcrsträvat all göra tcgarna 
inom varjc siirskilt åkerfall lika storn, mcdan Ilkcrfallcns storlck sinsemellan 
varicradc som vanligt var, vilken art av rcglcrnt tcgskiftc byn än hade. II 

I cll iigodclningsprotokoll från 1751 för Hinlmhy hy (Vi) bcsl,rh'cs, hur mun 
fiircdrog clt slags systcmaliskt lollnt skiftc frnmför solskiftc: »ElI visst hcm
mans liigc i ,"ar jc fall, blev förkastat och i stiillct för golt antagct, all om läget 
i tvcnnc fall lollkastas skall, och i dct trcdjc iigcr IlIntmiitarcn frihet med 
:Ihornus sumtyckc all utnämna ordningcn till dcrns liigc, dock all utsccndct 
till hcmmancns lägc i dct trcdjc fallet skcr innlllJ lollkustningen om dc förra 
förriillas •. 

Lnndcbokcn talar om Vinslövs (VG) IlriistgMds • rcllc lodskifftc iordll •. 
I{artan av år 1720 över tlenna hy visar cll systcmutiskt lollat skifte åtminstone 
över cn stor del av bymarkcn, churu dct ickc har cn stramt gcomctrisk 
karaktär, cn olllstiindighet som talar för all tlct gcnomförts tiimligen Jång tid 
förc kartans lIJ1J1riillande. 

Storskiftet kan i allmiinhet också hclecknus som systematiskt lollat 
tegskiOe. 

Eli utslag av byarnas inordnande i en större snmhällsorganisation 
iir det tegskifte, som brukar kallas bofskifte. Det anses, all det vid 
medeltidens början företagits en indelning nv byarnn i hol. 12 Varje bol 
hade alt svara för en viss prestation, vnre sig del nn rörde sig om krigs
tjiinst eller skallebetalning. Flera mindre gt\rdm' kunde sammanföras 
liII ett bol. VllI"je bol hade sedan rält till en viss pl"Ocent uv byns alla 
åkral' och iingar. Om någon alltså ansåg, ull huns bol ej hade så stor 
del i åker och äng, som rätteligen tillkom del, kunde han begära ny 
rördelning nv iigorna. En sådan skedde genom ull varje fall delades upp 
på byns alla bol i långsmala, lika delar. Ordningsföljden mellan bolen 
bestiimdes i vurje åkerfall för sig, av allt att döm n genom lottning. 

Särskilt från Torna härad äro ell stort antal lantmäterikartor 
bevarade, som visa bol skifte. Medan somliga bynr ha ell bolskifte, som 
ganska väl överensslämmer med de regler, som L n r s e n (1918) efter 
omfallande undersökningar a\" danska byar uppsliillt, är bolskiflet i 
undra fall så förvanskat, troligen genom urvsskiflell, köp och ej minst 

II Tre av allt nlt döma senare än de IIndrn skiftade falt lågo i solskiftc, 
nämligen Kyrkoryggarnc, Lcrstyckcn och snu'i Lcrstyckcn. 

121.arscn 1918, s. 219; jfr härmed Ankjrer IU3:1: HU .. 
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genom grannars ockuperande av tegar, som tillhört ödegårdar, all man 
först efler en noggrann undersökning kan konstatera, all byn i fl'åga 
haft bolskifte. I somliga fall kan man ställa sig tveksam, om man har 
all göra med ell bolskifle eller ell systematiskt lollat tegskifte, där en 
eller ell pal' gårdar kluvits och de nya gårdama av denna anledning 
kommit all bliva grannar i alla åkerfali. 

Alldl'eas Sunessons latinska parafras av Skåneiagen (kap. 26) talar 
om bolskifte iiven av tofterna, medan den själländska lagen (II: 54) 
omnämner della såsom icke obligatoriskI. I det i jämförelse med många 
andra byar mycket regelbundet bolskiftude Storn Råby (1787, 1801) 
lägo fem bol på vardera sidan om den i öst-viisllig riktning gående 
bygatan. 13 Men varken hustomterna eller de bakomliggande blockfor
miga 14 tofterna till de olika bolen voro sinsemellan lika stora. Det är 
högst sannolikt, all man vid bolindelningen sammanfört till hela bol 
intill varandra liggande gårdar, om delta varit möjligt, men alt man 
dragit sig för den skäligen meningslösa utgift och irritation, som en 
reglering av hustomterna med åtföljande flylluing av hus skulle 
medförl. 

Det iir osmmoJikt, all den i Iilleraturcll Olll tcgskiflet ofla ener 
Södermaunulagen citernde principen »tomt är tegs moder» kommit till 
användning i Sk{me unna l än i undantagsfall. l :'> 

V. Hoby (17-11) var skiftat i 6 bot. Ett tydligt samband lIIellan botindel
ningen och gårdarnas läge vid bygatan kan spåras, i det att gardarna inom 

, ett bol i allmänhet ligga intill varandra. Detta är dock icke alltid rallet och 
icke heller ha alltid alla gårdar del i bolels loft. Dessa senare omsliindigheter 
kunna vara resuUat uv utvecklingen efter bolskiflet. flyns allmänna utseende 
gör del osannolikt, att man hur någonsin hurt holskiftade gårdslomter i den 
betydelsen, att holens tofter varit inbördes lika stora. - En gård (nr 15) hade 
del i tre hol, och ryra gl\rdar hade vardera del i två bol. (Holindelning: A nr 3, 
10, 15, 8 och 16j 13 nr 1-1, 15, 4, 3 och lOj C nr 6 och ij D nr 8, 9 och 11; 
E nr 12 och la samt F nr 5 och 15). Ordningsföljden inom ett bol var ej 
alltid densamma. la - Priistgården nr l:s iigor ingingo ej i något bol, ulan 

':1 Se rcproduklion liV hylomlskorllln i S"cnskn LunlllliUcricl III I{orla lir 27. 
De il norrn holcn voro från väslcr (A) nr 2 och I, (n) nr Hl och 24. (C) nr 12 
och 16, (D) nr 22 och II och (E) nr 21 och 20. 

n För dcn cnskildu gården i bolet blev toftcn i ncm full legformIId. Alla gårdar 
Slorn Uåby synas ho haf! loft. 

I' Dclriiffonde Donmurk har A Il k j re r (I9:i:i: HjU) molsall åsikt. 
18 I. o r s c n (1918, s. 206) har i alla av hOlIOm undersökla donsk .. byar funnit 

ö,'ercnsslämmelse mcd själländska Ingcns bcsliimmclse (Eriks sjrellalldske Lov 
II, ååi, alt vorje bol skulle ha tegarna i alla åkcrfnll i lUlmma ordning som i 
bol,,15 loft, I "iisim Hohy och i f1cra andra skånskn hyur ,'oro förhåUandena 
alllså IInnol'lundu .. 
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voro i allmiinhet blockformiga. Den hade emellertid ocks" ell antal tegar, 
l'ilka lågo i sanlIna fall SOIll bolens. I l'issa fall synas de ha haft nägon för
bindelse med det ovanniimnda bolet C (nr 6 och 7), vilket kan ha beroll på 
all delilia nr l:s tegar ursprungligen tillhört den 1741 sedan lung tid öde och 
under priistgården brukade gården nr 2. Prästg:lrdens blockformiga iigor ligga 
pa något avstånd frian bygatan. 

Kartan över Lackaliinga 1769 l'isar ell i hög grad förvanskat bolskifte. 
Gårdarna hade stora blockformiga tofter. Allnexhemmanet nr 17 (med största 
sannolikhet prästgård under medeltiden) hade i manga fall bredare tegar un 
andra gårdar samt (liksom ell par andra) en blockformig åker. 

Flädie (1769) hadc ell något oregelbundet bolskifte bestuende av ell 
tiotal bol. Uolindelningen hade tydligt samhand med Iiiget vid bygatan. Tof
terna voro små. Man var här vid tiden för storskiftet icke liingre medl'eten 
om all man hade bolskifte och om dellas principer, l'i1ket framgår a\' ett i 
storskiflesakten citerat uttalande i domboken den Ii. 6. 1765 .och som intet 
något visst byamål a,' ålder l'arit i Fliidie hy och ö"er allt hiir:\ orten, st,som 
öretal och stångfall, och grannarna ej l'eta JUlgot annat byamål sig emellan till 
rällelse än det som en "ar förr innehaft. etc. (~ILI': Fliidie akt 2). 

Della ullaiande kontrasterar mot ell ullryck i skifleshandlingarna för 
grannbyn Onnerup frun lir 1798, dur det talas om • byens un'ildrige Oohle
delning •. Kartan l'isar ocks:i i sjiilva l'erket (eli dell'is förl'anskat) bolskifle 
med c:a 12 bol. Bolindelningen "isar tydligt samband med gårdarnas liige 
l'id gatan. Tofterna \'oro förh:illandel'is stora. 

Fjelie (1775) hade ett ovanligt regelbundet bolskifle om tio ho!. Uolindel
ningen hade föga all göra med gitrdarnas liige \'id hygatan. l7 Utom nr 24, 
som hade en relati\'t stor ton, hade alla giirdarna jämförelsc\'is smu. till 
"kålgårdar inhägnade toner. 

Viirpinge (1700) hade sin mark i holskirte om sex hol med t\'l\ gllrdar i 
varje. I fyra bol h'igo holets tvenne gårdar intill \'arandra "id bygatan. I byns 
Västervång följde holen ptt varandra i samma ordning i ell tiotal åkerfall. 
Man kan hiir allts!'t tala om solskinnt holskine. De flesta tofterna voro 
oansenliga. 

Stora Djiillerup (1759) l'ar skiftat i fyra hol, villms indelning hade tydligt 
samband med gilrdarnas liige "id hygatan. (Oolindelning A nr 7, 13, 14. 16 
och 12; B nr 4, 5, 6 och 15; C nr l, 9, 8, 10 och 11; D nr 8, l, 20, 2 och 3). 
Gårdarnali oregelbundna Iiige synes göra ell ursprungligt bolskirte av gårds
tomterna fullständigt otänkhar. PriistgArden (nr 7) lftg i bol som de andra 
gårdarna. Åtskilliga fall mrete stnrka av"ikelser frl\n regelriill holskifle. 

Lilla Bjiillerup (1771) var skiftat i fcm hol, vill<n hade tydligt samhand 
med Iiiget vid bygatan, i det all gårdar, som lägo mitt emot varandra, i all
miinhet hörde till samma hol. I flera fall fiirelwmmo åtskilliga oregelbunden
heter i bolskiflel. Gllt'darna hade ovanligt stora klIIhagar men ingn toner. 
De åkrar, som bort vara tofter, vom holsldftade utan sammanhang med 
Imgriillsande gårdar. 

17 Dolen voro mljnnde: A nr lII, 4 odt 21; n nr 5 oeb 3; C lir 17 och 22; 
D nr 19 oeb 2; E lir 8 och 10; F nr \) och 7; G lir I, lä och 11; H lir 18 och 6; 
I nr 20 och J nr 24. 
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1~lacl<arp (1700), Hjcrup (1795), Kahharp (1810), Arlöv (1702) och 
Kornhcddingc (1801) hadc fön'allskal bolskirlc, 

Lilla UpPlll<ra 170a var, som N o r d h o I m 18 plh-isal, holskiBal och 
om falladc 8 hol. TortcrlUI \'oro gallska ohclydliga. 

Viirby (1694) var hoiskinai och olllfalladc Iroligcn nio och cl! ham bol. 
Samlliga bol ulom dcl hah'a hadc husplals och lort i dcn norra (osl-väslliga) 
radcn a\' gl'irdar, mcn varjc hollor! hördc i allmänhcl bloll liII cn av bolels 
gårdar; dc övriga lågo i dc loWösa husradcrna i mcllcrsla och södra delcn 
a\' bylomlcll. 

I\yrkhcddingc hy (1802) hadc cll cgcllarlul bolskirlc i del all nr 2 och 
7 ulgjordc cll bol och nr 8, J.l och 9 ctt annal. Nr 4, l, 3, 6 och 5 lågo alltid 
i röljd och ha dc lika myckcl jord som dc niimnda bolcn liIlsammans. 

Vallby (1700) \'ar dclal lui 5 hol, Bolindclningcn hade cndasl föga all 
göra mcd glirdanlas inhördcs liigc. Varjc gård lIadc sin loB hakom sig. AI
skilliga orcgelhundcnhclcr rorckonllno i holskirlcl. 

Onncslöv (1719) hadc ctt migol orcgclbundcl bolskirlc om minsl fem bol. 
80lindclningcn övcrcnsslämdc ganska väl mcd glirdarnas lägc vid bygalan. 
Varjc glird hadc slor lort. 

Dalby (1719) bcslod cgcnlligcn av lvii hysamhällcn i cn agglomcralion, 
vilkas iigor ickc voro sammalIblandadc, Dcssnlom 1:lgo kloslrcls ägor samlade 
invid byagglomcralioncn såsom iigorna liII cl! ornum. B:ida dcibyarna voro 
migol orcgclbundcl bolskirladc mcd minst fcm bol i mrdcra. Dolindelningcn 
visar Iydligl samband mcd gArdarnas inhördcs Iiige. 

Sjöslorps by (1799) \'ar sk irlad i Irc hol om \'ardcra fyra gtlrdar; churu 
karlan cj gcr cn fullsländig bild av bygalan och husplalscrna. framlriidcr 
Iydligl bolindelningcns samhand mcd gårdarnas inbördcs liigc, ToBcrna äro 
slora och blockformiga, 

,hcn Sandby (1811) hadc cll i hög grad förvanskal holskifle. Byn var 
liksom Dalby cgcnlligcn ul'l,delad på IvA hyalag, i cn skallliiggningsakt (1686 
i LA) kalladc .holmaro, mcd iigorna i dcl niirmasle hcll skilda från \'U r
andra, Dcn cna • holmcn' olllfalladc i huvudsak den deJ av hylomlen, som 
hlg nOl'dväsl om Iln, dcn andrn dc gllrdar, som lågo sydosl 0111 dcnsamma. 
SOIll cxcmpel )11\ cn by, diir samma syslcm mr fulll konsekvcnl genomförl 
och övcr vilkcn cn god Icgskir!cskarla finncs, kun anföras Ii ii Ils Nöhhclöv (On). 

Vcbcröd (1693) hadc holskiBc mcd nio hol. Anncxgården, alllså f.d, 
präslgårdcn, hadc ganska slor 10Bilkcr mcn hadc inga Icgar i dc l'Iesla (och 
hiillrc) åkcrfallcn, ulan hloll migra ganska pcrifcrl hcliigna ägoblock samt cn 
och annan Icg i siimrc och sannoliki gallska ulIga :ikcrfall. Gårdarna 9, Il, 
12, 14, 16 och 18 voro ulan för h"lindclningcn och hadc m<aledcs slörrc dclcn 
a\' sina iigor i mcra avliigslIa cllcr siimrc dclar a\' hymarkclI. G:\rdarna 13 
och 21 ulgjordc cl! hol men hadc dcssulom mellan sig Icgskiflat el! par 
iigohlock niira cllcr inliIl södra dclcn av hylollllcn. 

I{urlan övcr Hiillcslads hy 1719 visnr cll förvanskal holskiflc med ell 
tiol al hol, liV vilka ålminslonc lUigra ha samband mcd liigcl vid bygalan. 
Präslg:lrdcns figor ligga delvis ullluför holsl<iflcl. Nr l och 2 ha cll ornum
liknllndc iigohlock vid hygalan, - I dcl uppcnharligcn scnl Icgskiflade Tvc-

18 Se ]I o I i 1\ IlIaa, II: 22a, 
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döraområdct val' clt ickc fullt rcgclriill solskiftc gCIIClml'öl·t. Eli stor del av 
ängcn hlg i stora hlock. 

Östra Hemmcstorp (1705) vur skiftat i trc bol. mcn bolskirtet förctcddc 
stora orcgclbundenheter. Dc yngstll intagorna "oro rcgclriitt solskiftadc. Störrc 
dclcn av iingcn var blockskirlacI. Till varje hol hördc cn anscnlig toft. och 
bolindclningcns samband mcd giirdllrnas lägc vid hygatan är fulIt tydlig. 

Evcrlövs hy (1703) hadc i hyns centrala dcl närmast spontant tegskiftc. 
nästan hlockskifte, Den övriga dclcn av byns tlkcrjord förcfaller, att ålmin
stonc dcIvis ha legat i ctt dock myckct fiirmnskat holskiftc. Prästgårdcns 
(nr 5) iigor voro i påfallandc grad mindre splittradc iin övriga gårdars. Dcss 
mcsta åkcrjord låg samlad i ctt stort block nägra hundra mctcr norr om 
bytomtcn. Orsaken härtill skulIc kUllna vara, alt priistgårdcn vid sin tillkomst 
tilldcIats ouppodlad jord utanför dcn ii1dsta odlingskrclscn. - Ängcn. som 
dcnna truld var bcvuxcn mcd triid och bnskar. mr dclad i stora block. 

Ävcn Karup (1701) hadc ('It fiirvanskat holskiftc. 

Ell gauska slorl anlal byar ha sålunda vurit bolskiflade. ~lan 

finner såviil byar med myckel regelbundna bolskiflen som byar, där 
bolsl{iflels principer blivit så förvanskade, all man lvekar, Olll byn 
överhuvud haft bolskifle. Del år ej möjligl all faslslälla. hur Iiinge 
man i allmänhel varit medvelen om all man hade bolskifle, men såkert 
är, all den gamla bolindelllingen levde k ... ·ar i somliga Irakler av Skåne 
ännu på 1700-lalel, alltså länge efler det bolindelningens ursprungliga 
syflc borlglömls. 

I Hagestad (In), som p:i cn a,' M. Hessclgrccn uppgjord karta av år 1732 
visar sig ha cll myckct rcgclriilt holskiftc mcd 20 hol. var man tydligcn iinnu 
vid niimnda tidpunkt mcdvctcn om dcss I>rincipcr. Bcskrivningcn siigcr 
uttryckligcn (exempelvis) J N° 14 1/2 ulsocknc frälschcmman undcr Gundra
lövs Sllrd liggcr i holskiftc mcd nO 15 och 16 så mcd åkcr som mcd iiugc
mark-, och dclla stämmcr också mcd kartan, liksom bcskrivningens övriga 
Ilotiscr av dcnna art, I.cx. - N° 20 ctt helt utsocknc friiIschcmman undcr Tost
arl'c gard ligger i bolskiftc mcd kronorusthållet No 19.' Änllu 17i2 am'andcs 
vid cn dclning av några omr:ldcn för kronohcmmancn i byn ,dcras bolordning, 
emedan alla deras inägor på dcnna grund [cftcr dcnna princip l äro dcltc: 
likalcdcs utgörcs de samfiiIltc utlagorna samt giirdcss:irdstiippningcn In.m. 
cftcr bcrördn grund .• 

Och sanuna är (1772) skiftadcs Borreslads hy i Ö. SÖllllUrslövs sockcn i 
Gärds hiirad cnligt karta och prolokoll cftcr bolskiflcts glImIII principcl·. 

EIt intrcssant fall bcskrivcs i ctt bolskiftcsprotokoll i }{LI( (Kristianstad 
akt I). Dctta I>rotokoll skildrur hur borgcrskal>ct cllcr >Menigc Scde Mcndcnc. 
i Kristianstad (pcrsoner mcd riilt till utsiide) mcllan siS uppdcladc dc ncdlagda 
hyarna Niisbys och N osa bys mark. Handlingen är mlgot sklldad och just dcn 
bit a,' dcnsalllma. på vilkcn :'irtalct stått angivet, är borta. Men det framgår 
dock tydligt. alt det till sin iildsta dcl härstammar friin Illigot a\' åren kring 
1620, 1I11t5l\ från stadcns första lid. vilkcl ju är rimligt. Man börjadc cnligt 
protokollct mcd alt sim nal1ln 1111 holcn. som ,"oro 15 till IIntalct, och diircftcr 
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kasladc mun lolt om bolens ordning i de olika (allclI. Möjligcn hiirstumma 
bol namnen och bolens anlal fr:ln de gumla byarna. Dolnamnen ha ålderdomlig 
prngel (Lille ~Iunck, Förste Kongs DoeII, Slien mornen, GraabocJel, Giedders
boel, Haare Engen, I1mindingsboel, Gaardsacden, Siufncnde Boel, Tondrcde 
Bocl, Mirre Munck, Tord dröm, Högs höls Docl, Aslrude BocJ och Andel 
Kongsboel) . 

Även niir den gamla bolin delningen fallit i glömska, kan man 
tänka sig, all bolskiftets principer i vissa fall ståll sa klara för bönderna 
i en by, all de, då de ville genomföra en rättvis omfördelning av sin 
jord, åstadkommo en ny bolindelning i byn bloll för all ha denna som 
utgångspunkt vid det nya tegskifteI. L a r s e n anför som exempel 
härpå Allerslevs by i Baarse härad på Själland. Jämför även Kristian
stads ovannämnda holskifte. Därför kan det också vara förbundet 
med en viss risk all av bolantalet i en bolskiftad by sluta sig till hur 
stor byn var, då holindelnillgen genomfördes omkring år 1000. Della så 
mycket mer som det finnes belägg för all ordet bol kunde ha nven 
en annan betydelse, nämligen ett antal gårdar i en by, vilka hade 
samma ägnre eller på annat säll hörde samman. IO Så var tydligen fallet 
1734 i Vombs by, där skogen var skiftad på fyra bol (med vardera 3 
ägoioller): Stichtens (stiftets) hol, klostrets bol, oxens bol och herre
mansbolel. Det är icke bekrmt, hur åker och äng voro skiftade i 
äldre lid i denna by. Ett exempel från en nnnan del av Skåne är 
Fjiilkinge hy.20 

L a r s e n (1918: 249 ff.) har ett klargörande kapitel om den före
teelse, som benämnes ornum. I tegskiftade, framför aill i bolskiftade 
byar, påtriiffar man oftn stora, icke tegskiflade ägoblock, tillhöriga 
någon i byn belägen större gård. Den nämnde förf. anser, att dessa 
större gårdar vid bolindelningens genomförande lämnats utanför den
samma, därför all deras ägnre inlogo en social särställning såsom stor
bönder, vilkas krigstjänst och skattebetalning skedde efter andra prin
ciper än de vanliga böndernas. 

I Burlöv (1778) ulgjorde gården nr l ett urnum. Den hade sina iigor i 
stora block im'id by tomten men iigde iiven tegur blaud de andra gårdarnas, 

18 L a r s e n 1918 s. 226 r. hnr ell par exempel hiirpA från Fyn (1540, 15M och 
1680-talet) . 

20 På iildre kartor över Fjiilkinge (Vi, 17M och 1727) omtalas • Wiistre bohls 
ängar>. l en senore lontmäterihandling (1776) säges, 011 hemmanen i hyn iiro delade 
i två rotar ellel' så kallade bol. En undersökning ger tiII resullat, 011 denna lu
delning nv byn skelt efter gårdnrnns inbördes Iii Ile och helt oberoende nv jorde
naluren. l lellskiflet finner mnn etuIns I mindre spär av densamma. 
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saml vidare slörre ägoblock i hymarkens periferi, lroligen pil ell senare sla
dium gjorda inlagor av byns ulmark. 

I Håslads by (1772) hade nr 19, den s.k. Sloregllrden. sina iigor saml:ulc lill 
fyra slora blod" ell i vardera av de fyra vIIngnrna (lre åker- och en lingvållg). 
Varje block hlg Sil nära gllrden, som rimligivis var mÖjligl. Mun skulle kunna 
liinka sig, all vangagriinserna vid lrevllngssyslmels införande jiimkals efler 
Sluregårdens fyra block. Bra myckel sannoliltare är emellerlid, all dessa 
.block. och dll också hela legskiflel fåll sin geslallning i samhand med eller 
efter lrevångssyslemels införande. Tegskirlel förefaller all vara bolskifle med 
12 it 13 bol. Toflerna äro ej fIlIIl lydliga på karlan. 

Laxmans Akarp (1778), som fåll sill namn efler den kiinde 1400-1als
slormannen Påvel Laxmand, som här hade en huvudgl'ird, visar, som man 
skulle kunna vänla, en ornllmsgnrd (nr 4). För övrigl bes lod byn bloll liV 

lre gårdar, varriir här ej kan bli lal om bolskifle; man kan endasl konslalera, 
all lcgskifle förelåg. Ornumsgården hade sina iigor i slora hlock, varav ell 
slölle lill gårdslomlen och några, de slorsla, lågo i hymarkens periferi, lydligen 
ell resullai av huvudgårdens slörre förmåga lill den kapitalinveslering, som 
en nyodling innebar. 

l Bara by (1695) förefalla gårdarna nr l och 2 (som lödo under Hyby) 
all ha ulgjorl ell ornum. De övriga gårdarna, som hörde lill annan ägare 
(Torup), hade solskiflals i början av 1600-1alel. Priislglirden hade blockformiga 
ägor, men ingen andel al/s i de åkerfaU, som närmasl omgl'vo hylomlen. Del 
är ju möjligl, all solskiflel i denna by foregålls av allmiinl blockskifle, a,' 
vilkel nr I och 2 sam l priislgården ulgjorde ålersloden. Hiirpå skulle del 
slora anlalel iigoblock och dessas i jämfOrelse med ornumiigor i en del andra 
byar ganska obelydliga slorlek kunna lyda. 

På karlan över Hyhy by (1695) kan man urskilja fiiljande ägoblock 
a) ägor lill huvudgården (nr I), b) ägor lill präslgården (nr 31) och cl ägor 
till gårdarna nr 4, 5, 6, 7 och 8. Övriga gårdars legar ligga IiimIigen oregel
bundel spridda mellan dessa block, så all man torde kunna tala om spontant 
tegskifle. Endast mera perifera och sent intagna delar av bymarken synas 
ha varit syslemaliskt lollade. Gnrden lir I "ar av ulll all diima av ornumtyp. 
Den hade under senare medeltiden varit en framträdande herremansgnrd. 
Prästgården hade få ägor i bylomlens omedelbara närhel. De uppräknade 
fem gårdarna hade av alll all döma sina ägor bolskiflade och utgjorde 2 1/ 2 boJ. 

Hardeberga (1736) visar en övergångsform mellan ornum i by oeh en 
liten själ\'sländig herregård. Hardeberga nr I var en liven under medeltiden 
bekant herregiird, som musle riilmas till sammn bebyggelseugglomeration som 
övriga gårdar i Hardeberga hy. Praktiskilagei ulla gärdens iigor liigo samlade 
ösler om bYII. Den ovriga bymarken var lcgskiflad, och mall kan nog här lala 
om sponlalll legskifle. Hardeberga by hade ensiide (med undalltag a\' en lycka 
norr om byn), vilkel fOrklarar, all herrgl\rdelJs ägor kunde ligga (praktisk l 
lagel) i ell sammanhängande block. L i n d g r e n (1939, s. 146 ff.) har, 
byggande på förhållandena i Falbygden, velal hiivda, all legskiflet uppslåll i 
samband med lreskiflesbrultels införande. lIurdeherga by visar ell tegskifle, 
som uppkommit ulan lreskifle, och med illskilligu alldra skiinska byar är 
förhållandet detsamma. l'len il andra sidan kan man icke a\"\'isn lanken, all 
införande u\· lreskifle, eventuelll också lVI,skifle, verkligen i hög grad pii-
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skyndat utvecklingen fran hlockskifte till tegskiften av olika slag, eftersom 
det rör varje honde muste synns nödvändigt alt ha åkerjord i vnrje väng. 
Jiimför även Ih\stad ovan. 

Det visar sig sålunda, :lll det i åtskilliga byar fanns gåt'dar, som 
genom sin storlek och genom ägornas anordning skilde sig från de 
vanliga bondgårdarna. Vilka 11\' dessa, som verkligen utgjorde ornum 
i betydelsen >gård, som ,-id bolsällningen sliillts utanmr denna», är 
ej läll all säga. 

Om stormlInnen I}å ormullsgården även iigde hela den i;vriga hyn, 
iiI' det sannolikt, alt det besl{rivna arrangemanget föreföll honom all 
nr jordbruksteknisk synpunkt vara det Uimpligaste och diirför till
kommit på hans iniliath- alldeles oberoende av bolsällningen. Ornums
gården kan ha bildats genom sammanslagning av några gärdar i byn, 
men man kan också tänka sig möjligheten, all stormansgården varit 
en ursprunglig anläggning, som sedan vuxit ut till en by genom all 
slormannen uppmuntrat bönder all flyIla dit, varigenom den större 
gårdens behov m' arbetskraft kunde tillgodoses. 

Vad som på kartorna framträder som ornum, kan allts:) hiirstamma 
frun olika lider och ha uppstå Il på olika sält. 

Som flera ov:\I1 anförda exempel visa, ":lr prästgdrdsjorden ofta 
ej tegskiftad som andra gårdars utan bestod i stället :l\' hlockformiga 
ägor,21 oftast på något avstånd från bygatan. Della sisln förhållande 
kan tyda på all prästgården vid sin tillkomst fåll jord all odla utanför 
den äldsta odlingskretsen. - All en priistgård liksom ell ornum inlog 
en undantagssIiiIlning synes bestyrkt av Jyske Lov I: 55, som säger: 
»G:crer solskift II by, lha sklll hwar man "p givre siin hreflh vm all 
mark vtren thret rer ornum oc kirki Shlf», d.".s. vid solskifle för
lorar var och en äganderiillen till den jord, som han förut Hgt, om det 
ej Hr fråga om orllllm elleJ' ~ kirkistuf» (vilket sannolikt betyder präst
gUJ'dsjord, som icke \'ar tegskiflad). 22 L a r s e n har ohserverat åt
skilliga eXeml}el på atl prästgårdar hart särjordar.23 

Med tiden förlorade bolorg:lllisationcn sin skalletekniska hetydelse, 
och ell nyll tegskifle, nämligen sols"kiftet, kunde vinna insteg. I motsats 

,. L n l' 5 e n 1918: 266 hnr kOllsIllIerai salllmu förh611unde i flt'rll dllllSkll hy"r. 
" Jfr K Il I k n r IV; 18.1, urI. S\I1\', 
:~ 1918: 180, 189, 266. 
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lill de något yngre själländska::~ och jylliindska::;) lagarna nämner 
Skåneiagen ej något om solskifle.:w L a r s e n (s. 215) anser, all sol
skiftet var en nyhet, som med den jylliindska lagen infördes i dansk 
räll och all större jordägare i silt eget intresse genomdrevo den nya 
skil'lesrormen. Det är icke möjligt alt siiga. niir solskiflet hörjade till
lämpas i Skåne. 

Solskiflet skiljer sig från övriga tegskiflesformer, däri all den 
inbördes ordningen mellan gilrdal'llas tegar är densamma i varje åker
fnll. Med bolskiftet och det systellluliskt loltade tegskiftet, när dessa 
äro som mest principenligt genolllfiiJ'dll, hm' solskiflet det gemensamt, 
all varje gård skall ha pl'Oportionsvis lika stora tegar i alla åker- och 
iingsfall. 

l\lan har ansell, all numnet solskirte konmlit däm,', all ordningen 
mellan tegarna bestämdes av gårdarnus liige \'id bygatan räknat med
sols. Denna teori hardragiIs i tvi\'elsnu\1 u\' Schoning (1914-15). 
I vilket fall som helst visar en granskning a\' de solskiflade hyarna i 
Bara härad, all principen all hu sanlInu ordning mellan tegarna i 
åsarnu som mellan gårdarna runt bygatun endast i vissa byar strikt 
följts, exempelvis i Brågarp (l i82). Bara (W95), l\Iossheddinge (174 i), 
Örup (1711), Tågarp (li4i), Akarp (1141) och Onsvala (1813). 

Beträffande flera av dessa b)'ar finnes anledning all misstänka, 
all solskiflet genomförts just i sumband med upprällandet av den kartn, 
som visar tegskiflets utseende. Så är fallet med de av L. Lindhlom 1747 
för en ås)'f1ad mantalsförmedling kartlagda Äkarp, Tågarp och Moss
hcddingc. Solskiftet ansågs vid dennu tid som den mest rationella jord
fördclningsprincipcn. 21 Eli daterbart solskiflc ha vi i Vombs by, som på 
godsägarens initiativ solskiflades 1136, och ell annat i Veberöds by, 
där bolskiftet ersalles med solskifte l i58. (Ett exempel "tanför området 
är Östra SÖllllarslövs b)' (Gä), som solskiftades l i6O). 

När tegarna ligga i ordning ener hellllllansnumren (med början 
med nr l), kan man misstänka, all solskiftct genomförts efter 1686, 
då hemmansnumrcn asattcs.:!8 Vomhs och Veberöds byar hade en dylik 
tegordning, likaså Grcvie och (på cll undantag när) Akarp 29 samt även 
de solskiflade åsarna i Gödclö\' och Östra Helllmestorp. 

" Eriks Sjrellandske Lo\' II: 5G. 
o~ Jyske Lov I: 55. 
:te Alln tre lagnrllll iiro frun 1200·tolets ff1rru hiilfl. 
27 Jfr ii\'en Eneqllist 1937. s. 191. 
o. Se T h u I i n, 1935, 5. 1111, not t:. 

20 Teoretiskt finns doek iiven möjlighetelI, nit Ilumreringen kommit nit som. 
monfnlln med tidigare existernllde tegordllillg. 

G 
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Enligt 16i l års jordrevningsprotokoll hade Sigvard Grubbe, som 
vid 1600-talets början ägde Torup med underlydnnde byar, låtit skifta 
Bara by så, alt varje gård fålt lika mycket i åker och äng som de 
andra, »och blev därefter lika ullagor lagt pn dem.» 1695 års karta 
visar också mycket riktigt, alt bymarken, med undantag av ägorna 
till nr 1 och 2, vilku utgjorde den förmodade orllumsgården (jfr ovan), 
var regelriill solskiftad. 

I Gullåkra (1700) avvek tegarnas ordningsföljd nugot från går
darnas, mednn tegarna i ett antal andra solskiftade byar hade en väsent
ligt annan ordning än gårdarna vid bygatan. Tidpunkten för dessa 
solskiftens genomförande är icke i något fall bekant. De sistnämnda 
byarna voro följande: Stora uppåkra (1776), Stnnstorp (1807), Nevits
hög (1731), Grevie (li84) och Stora Mölleberga (1808). 

Beträffande Nevitshög säger tantmätaren .alla föreskrevne nummer äro 
lika hilde uti dker och iing efter vart nummers proportion lika i bredd 
men olil,a i liinsden, vilka hava mulsjord så kallad, Sl\ ingen kan göra någon 
oriill åboerna emellan, undantagandes några nv ilboerJla havn tofter, som ej 
gå till skiftes med sina grannar •. 

Han vill nlltså framhtllla, all gurdarna hade samnlU proportion i alla 
åkerfall (diiremot överensstämde denna proportion ej med gårdarnas mantal). 
Nilym tofter hade ej solskiftats, understryker han vidare. 

Solskiftet i Grevie beskrevs sålunda: Uti all byens mark gtl hemmanen 
sinsemellan uti mlU såsom nboerne kalla det eller hava målsjord, så all varje 
hU\'udfall är indelt uti fem likbreda skiften, av dem nr I äger öslarst och 
söderst en loH, nr 2 diirnäst en 101l, nr 3 en Jott, nr 4 en Joll och nr 5 och 6 
en 10H västarst och nordast, undantagande all nr I och " ha m\gra ställen 
särskille ägor och således lilJ rymden större mark. 

1745 skulle lantmätaren J. Hielmbcrg fördela bl.a. eH åkerfall iStanstorp 
på samtliga hemman efter den proportion, 'som de i alJa andra dess vångaägor 
proportionerade iiro medelst tegebråH, byemåJ eller bolskifle sinsemellan>. En 
sod uppfallning om soJskiflet for man av böndernas svar på lantmötarens 
frågor om det i byn tilliimpade tegskiflel. .2do Vidare tillfrllsades byemännen 
om alla hemmanen i Stafnstorps by går tilt mdls med varandra i alla dess 
vångar och ägor av I\ker och ung: svarades ja. 31io Yllerligare tillfrågades, uti 
vad proportion delnr sig hemmans åboarna i alla dess uker- och fingefal!. 
Svar: nör No I får 3 famnar så för No 8 en och alla de övriga hemmanen 
No 2, 3, 4, 5, Ii, och 7 vardera tvu famnar, och i den Higo i alJa åsar, aH No 5 
ulJlid bUrjar först, diirniist No 6, sedan No 8,' så No I, vidare No 4, 2, 3. och 7 
sJu tar, nillandes oss icke efter, om något hemmans teg i åsen vore Jängre eller 
stäckre, emedan differensen ersäHes på andra åsar. allenast bredderna efter 
förenämnde proportion observeras, när någon os med rep och raft överslås .• 

Den )illa hyn Hylla (1705) hade de större åkrarna solskiflade, men po 
somliga stiillen hade ukrarna ringa omfattning. och den hackiga terrängen 
nödvändiggjort ell hiheht,lIande av blockskiflel. 
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Solskifte förekom ,·idarc i Holmeja (1703), dör dock flera fall torde 
kunna karakteriseras som spontant tegskiftade, andra som systematiskt lottade. 

Slävie by (1748) var soll>kiftad. men kartan av detta Ar visar resultatet 
aven jämkning av oviss omfattning, oeh det ursprungliga solskiflets detaljer 
äro därför obekanta. 

Toftens siirställning höll sig med seg konservatism. Det är be
tecknande, all av de solskinade byarna endast två, niimIigen det av allt 
all döma sent skiftade Akarp samt det 1758 skiftade Veberöd hell 
saknade l)blockformiga~ tofter. Annars funnos alltid några sådana kvar 
som avbrott i de Umgsnlalu tegarnas linjespel. Åkarps och Veberöds 
solskifte aVl"ek från andra byars däri, all frågan om vilken gård som 
skulle börja längst ut i tegraden tydligen avgjorts genom lollning för 
varje ås för sig. Det vanliga var, all två bestämda gårdar lågo yllerst 
i samtliga regelbundet skiftade åsar. 

Frågan om i vilken proportion jorden skiftats på de olika hem
manen, skall här ej niirmare behandlas. 

En skiss över de olika tegskiftenas utbredning inom undersök
ningsområdet visar, all mer iin två tredjedelar av de Ic.iinda tegskiftena 
i Torna härad voro bolskiften, medan över hälften av tegskiftena i 
Bara härad voro solskiften (fig. 26). 

En förklaring till denna olikhet kan ligga i det förhållandet, alt 
1600-talets krig skapat fler verkliga ödegårdar i en del byar i Bara 
härad än i Torna härad, och alt det därför blev nödvändigt med nyll 
tegskifte, då dessa byar åter bragtes i odling efter en längre tids 
intervall. 

Det förefaller, som om förhållandena i Skåne tala för all W ii h r e r 
har räll, då han sammanfallar den historiska forskningens resultat 
beträffande Skandinaviens och Mellaneuropas iildre agrarförhållanden 
på följande säll.30 Han anser, alt »die Gewanne», d.v.s. regelbundna 
åkerfall med parallella tegar, icke äro ursprungliga och samtidiga med 
byarnas »grundande» utan i stället markera ell senare stadium i 
utvecklingen. Dessa »Gewanne» innebära såtillvida en rationalisering, 
som de få ersälla ell tillstånd, där tegarna varit strödda utan ordning 
och system, så som förhållandet måste ha blivit efter en successiv 
uppodling, där det stå Il var och en fritt alt efter måltet av sina krafter 
taga i bruk nya jordområden. 

Vi kunna konstatera, all i Danmark solskiflet icke började prak
tiseras förrän under högmedeltiden; bolskiftet kun rimligivis icke vara 

30 1935, s. 102. 
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nämnvärt äldre än 1000-tulet. 1\IIIn kan icke närmare datera det syste
matiskt lollade tegskiftet, om det nu var en enheUig metod och icke 
ell under olika lider nära till hands liggande och spontant tillgripet 
tillvägagångssäll vid nyfördelning uv jord. Man måste räkna med all 
det i många fall endast är en Wrvunskning av solskiftesmetoden, och 
det är ingalunda säkert, kanske icke ens sannolikt, alt det har prakti
serats tidigure iin bolskiftet. 

Dessa plunmässiga tegskil'ten (det systematiskt loltade tegskiftet, 
bolskiftet och solskiftet) äro alllså icke urgamla. De ha säkert före
gålls av ell annut tillstånd, om vilket vi icke kunna bilda oss en 
klar föreställning men som dock kan förmodas ha bestå Il i blockskifte, 
understundom utvecklat till spontant tegskifte. 

Alltifrån de första agrarrerormutoriska strömningarnas tid på 
liOO-tulet har man förvånat sig över all ett till synes så irrationellt 
system som tegskiftet kunnat bestå genom tiderna. Man frågar sig, 
varför icke enskifte genomfördes i stället för tegskifte, då en eventuell 
omfördelning av jorden ägde rUIll. Varför salte man den långt drivna 
parcelleringen av jorden i system i stället för all uvskaffa densamma? 
En förklaring finner man, om mun studerar orsakerna till storskiftets 
misslyclmnde i Skåne (jfr sid. 180). Först och främst framstod det då 
för bonden som ytterst betydelscrullt all äga del i jord av varje 
kvalitet. Med hänsyn liII vilxlllnde markförhållanden, till olika god 
hävd och till avstånd från by tomten delades jorden i varje vång av 
lantmätarna upp i 3 ii 4 fall. Treskiftet nödvändiggjorde, all man 
hade ungefär lika mycket jord i vurje vång. Den slatlige ämbetsmannen 
kunde därför, ehuru instruerud ull minska varje gårds ägololler till 
ett så ringu antal som möjligt, helst ej överstigande 3, ofta icke komma 
under elt antal av 12 ii 15, och resultatet av stol'skirtet blev därför 
egentligen barn en förenkling av tegskiftet. Hur mytket nahll"ligare 
förefaller det då icke, att bönderna redan för länge sedan eftersträvat 
en förnuftig och rättvis tegskiftesprincip och sedan nöjt sig med denna; 
ty all bryta ned husen och samla sina ägor kring en ny gårdsplats 
måste ha synts även medeltidens bönder oekonomiskt och tämligen 
meningslöst; det tvång, som vunggemenskapen ålade den enskilde, 
kändes helt säkert icke betungande och kompenserudes av påtagliga 
fördelar. Det muste nog ocksu erltännas, aU exempelvis solskiftet var 
ett mycket rationellt ägodelningssystem i ett åkerbrukssamhälle, diir 
bybebyggelsen var ett givet historiskt faktum, treskiflesbruket var den 
bästa kändu brukningsmetoden och de ryggade åkrarna gjorde det 
tämligen likgiltigt, hur smal eller bred en åker var. 



r-\ Ä H. I N G S L I V E T. 

1{ÄLLMA TER 1.\ LET. 

Lantmäterikartorna. 

Luntmiilerikartorna måste utgöra dcn ojämförligt viktigaste källan 
för en undersökning som denna. Såviil konceptukternu i Malmöhus läns 
lantmäterikontor som renovalionema i Lantmäteristyrelscns Arkiv ha 
utnyttjats. l Jag har vid begagnandet ~l\' materialet i dclla sistnämnda 
arkiv utgåll ifrån, all de fel, som kunnat uppstå vid rcnovcringen, icke 
kunna Vara av sådan omfattning, all en kontroHering av uppgifterna 
varit nödvändig. - I några få rall saknas en akt i endern arkivet. 
Några få karlor ha endast påträl'fats i g~\rdsarkiv. 

N o r d h o I m har i D Skåncs geomctriska karlliiggning före stor
skiftena» givit en översikt över dc skllllska lantmäterikartorna under 
det första svenska århundradet, derus tillkomst, värde och använd
barhet samt de stadgor efter vilku de upprättades.:! Till de av honom 
nämnda kartorna från 1660-talet kun fogas en på Alnarp förvarad 
karta över Alnarps huvudgård, uppriitlad 1665 av Nils Eriksson.3 

Skifteskartorna äro av mindre värde än de äldre karlorna, då 
det gäller uppgifter om jordbruket, men i de fall, där äldre karlor 
saknas, utgöra de likväl en värdefull komplettering till de ii1dre karlorna 
eftersom jordhrukslandskapcts struktur icke undergick några större 
fiirändringar' under 1700-talet. 

){artornas utnylljande och \'iinle diskuteras i det följande ur varje 
särskild synpunkt. En kännbar hrist p~\ goda kartor föreligger beträf
fande den spridda bebyggelsen i sydligaste delen av Bara härad. För 
övrigt äro luckorna av mindre omfullning. 

1 För uIlpgörande av ett par specialkartor hur hela kartmaterialet för Skåne 
såviil i tic nämntla nrkh'en som i Kristil111stads läns lantmäterikontor begagnats. 

, Dc \'ikligaste iiro tlen uv Kommarkollegium utfärdade lontmiiturinstruktio
nen den Hl maj 1688 och direktörens melod den 2 febr. W91) för beskrivningen 
till geometriskn kortor. Samlingar i hmlmiitcri, I: 79, 203. 

3 Den ur tryckt i BBHB !l, sid. 9. 
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Jordrevningsprotokollet (IV dr 16i l. 

För all möjliggöra ell rällvist fastställande m' varje gårds ränta 
utfördes i Skåne 1670-71 en jordrevning. Inslruktionen,4 enligt C r o n
h o I m (s. 172) utfärdad den l maj 16iO, sade om själva jord revningen 
biolI, alt varje kommission skulle erhålla en lantmiHare all bruka till 
avmätande l av lunntalet i utsäde och ängsvall. Med hiiJlsyn till det 
stora område, som kom på varje lantmätares lott (exempelvis tre häm
der), kunde mutningen ej bliva särdeles noggmnn. I\Iagomål över lant
mätarnas bristande kompetens, nit och ärlighet förekom mo också. Ci 

Jordre\'ningsprotokoll saknas för Torna härad. Det för Bara härad 
har uppgifter om utsädet efter exempelvis följande formulär. 

Utsäde: 
Våstrevång ............ . 
Ostrevång ............. . 
Södrevång ............ . 

Råg 8 t. 
Korn 5 t. 5 skp. 
Korn 8 t. 1 skp. 

22 t. 

Havre 4 l. 1 skp. 
2 t. 2 skp. 
2 l. 2 skp. 

9 t. 

I della fall hur tydligen Västre vång varit rågvång under under
sölmingsåret och endera av Ost re- och Södrevång korn vång. I andra 
handlingar skulle ull jord i den vänstra kolumnen betecknuts med den 
gemensamma rubriken råg- och kornjord. 

Protokollel för Färs härad upptar uppgifter såväl på vad bonden 
själv uppgav som sitt årliga utsäde som på den areal, som lantmätaren 
konstaterat årligen besås. Bondens uppgifter äro uppdelade på de olika 
sädesslagen råg, korn, havre och bovete. 

För adelns sälesgllrdar och \'eckodagsgårdar saknas uppgifter om 
utsädet. Dock finnas uppgifter för ett antal 1664 bortbytta gårdar. 
(Angående uppgifterna om boskapen, se nedan.) 

Landeboken. 

En icke föraktlig del av socken prästernas inkomst bestod i de 
naturaprodukter, som liimnades i tionde. Om det stom anlalet artiklar, 
som kunde kOlllllUl i fråga, får man en uppfattning i ell uttalande av 
ärkebiskop llirgcl' 1508:6 

B- bör hver mand ... rettelig at lijcnde 
af deris q\'lCg, were sig bier, ög, föll, fre, faar, s\'in, gies och alt andet, 

, n j ö r c k, sid. 55-1. 
~ T h u I i Il, I9:J5, s. -15 . 
.. LXV \'1: 250. 
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Iigerwiis som denmull bör at tijellde at' all sred, hvrede, rug, biug, 
hafre, boghvrede, hör, hamp eller 11Ildet ... l>. Det måste då betmktas 
som synnerligen värdefullt, ull man fran ell så tidigt år som 1569 i den 
s.k. Landeboken har hevarad en ganska t'ullsliindig övel'sikt över den till 
prästerna utgående tionden.7 Det är icke uteslutet, alt i somliga socknar 
vid denna tid prästetionden utgick med samma storlek varje år och 
alltså icke varierade med skörd och tilU'iilliga växlingar i husdjurens 
antal.s I flera fall kan det icke råda nagot tvivel om all tionden var 
konstant I.ex. i Röke och Viistra Torup (VP), där den utgick med l>En 
skeppe Rug, en skeppe Byg och en skeppe hauffre aff lmer mandt».o 
I andra fall säges direkt ifrl\n, alt tionden gives prästen i neken (Norra 
Akarp, VG) eHer i skäppan (Norra Sandby VG, Djurröd Gä, Gryt OG, 
Hästveda OG), \'ilket betyder, alt han fick trelliondedelen av skörden. 
En tredjedel av tionden tillkom nämligen prästen. 

Men vare sig Landebokens uppgit'ler åsyfta en genom sedviinja rast
ställd årlig tribut eller de utgöra en uppskallning av den genomsnillliga 
mängden aven efter skördens storlek varierande tionde, måste de dock 
skänka en liimligen god bild av jordbrukets inriktning. Vad man bör 
kunna läsa ut, är alltså först och främst den relativa betydelsen av de 
olika sädesslagen och vidllre i nå~on mån boskapsskötselns betydelse 
i förlldllancle till spannmålsproduktionen. l de fall, då aven viss vam 
tionde lämnlldes blolt i en tr~lkt (exempelvis humle i den centrala delen 
av Göinge), behövde della givetvis ej betyda, all den varan ej fanns 
i andra trakter, men det torde icke vara för djärvt all hetrakta Lande
bokens uppgifter som en ~ullska riktig fingervisning om var varan i 
fråga spelade största roll i hushållningen. 

Bovetetionde nämnes emellertid ingenstädes i Landeboken trots 
ovan citemde ullaiande. Landeboken säger om Vii (Gå), alt den mesta 
och bästa säden dUI' år hovete men all tionden likväl bloll utgår av råg 
och korn. JO 

1 Landcookcn förbigår hclt Skarhult, Skurup, N. Nöbbclö\', Sankt Peters 
Klostcr, Riscbcrgll, FlIgcrhull och Fiiringlofla saml undcrhUcr all nämna tiondens 
slOl'lck i yttcrligarc cll liolal socknar. 

s Egcndomligt nog niimncs ingcnling om tiondc i dcl kungl. brc\'ct a,' u/s 1569 
(Iryckl hos F a I k m a n 1848: dcl II, s. 32) diir befnllning gcs om I.andcbokcns 
uppriillllndc. 

9 F a I k m II n 11148 nnför lindra fnll (I.cx. i dcl l, s. 143). 
10 F a I k m a n anför (1848, bil. 554), all I ItUnd "ar lika mcd 24 skäpllor, \,ara\' 

6 gingo på cn lunna. Mcn dcnnn pl'Oporlioll beslällldcs i kungl. brc\' u,' dcn 18 old. 
1577, alltså cftcr I.andchokClls IiIIkomsi. En undcrsökning ",. uppgiftcrna 0111 hclgon. 
skyld visar, all man nldrig unga,' högre lal iin nio för skäpporna, nör ett hclt ellcr 
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Eli exempel på all prästlionden utgick i säd (enligt Landeboken) 
men kl-onotionden i regel i smör (vilket bönderna fuuno fördelaktigast) 
utgör Vinslövs socken (Kc B 1559, s. 302). 

Uppgifter OIll tionden under svensk lid. 

Från de första årtiondena av den svenska tiden finnas för vissa 
år uppgifter om priisteliondens storlek. I handlingarna till JR finnas 
sålunda uppgifter härom för år 1670 heträffande sex socknar och för 
1671 beträffande Bara socken. 

I verifikationerna till Malmöhus Hios landsbok 1680 och 1681 
finnas uppgifter om prästetionden för de allra flesta socknar inom 
området. 

Förut hade krono· och kyrkotionden i allmänhet bortstalts till 
privatpersoner, vilka betalade en fast SUlllma eller bestämd mängd säd 
(städja) mot alt få lägga beslag på respektive tionde. I kronans räken· 
skaper förekommer då ingen :mnan uppgift om tiondens storlek iin 
denna summa, som knappast är av intresse i detta sammanhang. 

1680 påbörjades eH nyll system (åtminstone beträffande Torna, 
Bara, Harjagers, Onsjö och Rönnebergs härader). Man lät prästerna 
insända sina stubbeIängder, d.v.s. listor över den p:\ åkern ~i neken~ 

(i kärven) tagna eller räknade prästtionden jämte uppgift om hur 
många skäppor säd, som vid av kyrkovärdarna företagen provtröskning 
erhållits efter en trave (=20 neker) av varje sädesslag. I{ronotionde och 

IIIIlvi pund niimnls förul, vilkel ger vid honden :111 ell halvl pund var lika m\.'<I 
10 skiippor. 

Till ylIerlIlem visso Ilngives i Londebokcn för Ilemmnrlöv (Hn), nll helgon. 
skylden ulsiek med .. skiiPl}Or :1\' vnr gurd, vilkel gjordc Sllmm:mlngl 3 pund. 
I::rtersolll deeiDlllnlerna voro lå, blir lIH1så rclolioncn pund-skäppor 20 : I. Snmmo 
proporlion får mlln ul 11\' n(lpgifterno om IIillinge, Uosllrp, ]{ongo och nöslAngo 
(olla On) samt Everöd (Gii) , \'insliiv (VG) m.f1. soeknnr. 

Hur mångn skäppor, som gingo på en lunna, frnmgår diiremol ej n\' Lllnde
bokens siffror. Under 1660-llIlel riiknndes med 6 skiippor rug och korn och å 
skäppor hnvre på en Innllll. I pund rås och korn vllr nlltså a 1/3 lunun. - Del 
ur h'ivelnkligl om del av F n l k m n n cilernde kungl. brevei \"Crkligen kommit nll 
resJJeklerus i Sk une, ell problem som jog dock här id,e kan gå in på. 

Niir i Ignoherga och \'nnkivn (\'G) hnvrelionden riikllllS i Irovnr, hnr dello 
måll icke kunn"1 iiverförns liII lunnor, men socknnrnn ha på karlan över hnvre 
(fig. 38) markemls med belcckningen för obelydlig havrcodling. - Havren i 
Gråmnnslorp angives i pund, ett mull, SOIll IlIInnrs siillnn onviindes om hnvre, och 
eftersom del i Lnndeboken ej tIngives hur många skiippor, som räknns på ell 
hnvrepund, har jllg ej medlngil Gråmnnslorll på knrlornn. 
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kyrkotionde skulle sedan utgå med sanuua belopp som prästetionden, 
och de måste sålunda ä\'en inbördes sHimma. Så var 1680 fallet blott 
med de fem uppriiknade häraderna men 1681 därjämte med Frosta 
och Färs. 

Della system bragtes emellertid ur världen genom all 1682 års 
tiondekommission ~\salle varje gård en viss fust tiondeavgiftY I denna 
kommissions handlingar rörande området finnas för varje socken 
uppgifter om genomsnillliga korntulet för de olika siidesslagen vid god, 
medelmållig och dålig årsväxt, om hur mycket spannmål, som kunde 
erhållas ur en trave säd vid olika årsväxt, om utsädet (i allmänhet varje 
sädesslag för sig) för varje gård och om prästens tionde :lV varje gård, 
understundom ungh'en i råg, korn och hm're var för sig, understundom 
i råg och korn i en summa och havre i en, understundom blott i en 
gemensum summa för alla sädesslagen. !\[eningen var, all m:," skulle 
tagn medeltalet a\' prästelionden under ett gott, ett medelmåttigt och 
ett dåligt år, men i många fall voro alla iildre stubbeIängder förkomna, 
och de stubbelängder, som gällde krigs- och efterkrigsåren omkring 
1680, voro givetvis icke ull betrakta som typiska. i\1:," nöjde sig därför 
i många fall med all i protokollet angiv:l tionden för W82, som var 
ell tiimligen gott år. 12 

Uppgifterna om utsiide hyggde på böndernas egen »bekännelse», 
men det är tvivelaktigt, om de i ullmiinhet avsågo verkliga utsädet 
1682 eller det möjliga utsädet. Det senare vur givetvis fallet beträffande 
ödegårdarna, för vilka iiven, enligt instruktionens femte punkt, tionde
avgift skulle fastställas för all erläggas, när de åter kommit i bruk. 
Uppgiftema iiro ibland :lIlgivnu för varje sädesslug, men i allmänhet 
sammanslås uppgifterna på råg- och kornutsädet, medan havreutsädet 
angh'es särskilt. Mnn knn dock ibland ohservera, all uppgifterna på 
havreutsäde nonchalerats. Understundom finns blott en siffra för 
heIn utsiidel. 

Med ledning av dessa uppgifter hesliimdes för varje gård »en viss 
tiondes årlig avgift i skiippan uti sådant som bondcn kun bäst åstad
komma och aveln giver nnledning följandes stl mycket som möjligt 
är, där utinnnn proportion, den dc specificera, vnr sort för sig.» 13 

För Bara härad tog man 1671 års jordrevningsprotokoll tiII hjiiIp, men 
motsvarande för Torna härad hnde som ovnn nl1tylls förkommit 

Il Instruktion utfiirdllcl liV gClll'rulg\l\'crniil'cn dcn 24 okt. 1681. 
n Tiondcsiillningcn rör Tornll och Bara hiirnd ägdc rum undcr tidcn 

16 oktobcr-IO lIo\'cmhcr 1682. 
13 Instruktioncns punkt 5. 
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under krigel. Om då prusten var nykommen och ej I sin besiltning 
hade några äldre stubbcliingdcr och allmogen söktc förlcda med osann
fiirdig berölIeise, kunde det ej undgås, all liondesällningen blev något 
godtycklig, nvcn om kommissioncn Dalldelcs rällat sig eftcr dc [ur 
böndernas krets I ullagnc mäns egcn utsago och omprövande och så 
dur efler som ock envar gårds Iägcn- och härlighct, tionden prollorlio
ncmt och påsatl.» Dct hör tilläggas, all kommissionen utförde lionde
siiltningen för hcla Toma och Bara i sill kvarter iHällestad. 

Dcn fasta liondcavgiflcn undergick en viss justering medan kom
missionen nnnu var verksam, men fr.o.m. 1683 ör den konstant. För 
Torna och Bara häradcr finnas i liondchandlingurna för år 1682 inga 
uppgiftcr om själva den åsatht lionden. Man kan i ställct lämpligcn 
gå till protokollct övcr 1()90 års I'cvision av liondcsällningcn.u Della 
angiver klart och tydligt såväl den före 1690 gällande liondcsällningcn 
som vad som åtcrstod cfler förmcdlingen (minskningen) della år. 
Förmcdlingen skcddc icke proporlionelll för alla tre sädesslagen, utan 
ofla i större omfång heträffande ell sädcsslag. Ibland sänktes lionden 
i cll siidesslag och höjdcs i ctl annal. (Någon gång skcdde förhöjning 
av hcln tiondeavgiflcn, excmpclvis i Andcrslöv för nr l och 2, i Skurup 
för nr 8 och i Ö. I\araby för flera hcmman). Dct är sålunda tydligt, 
all man slrävat eflcr en riklig proporlion mellan spannmålssorterna, 
fastän en fclkälla kan bestå däri, nll dct föl' bönderna måhända va .. 
fördclaktigarc all bclala liondcn i ell sädesslag än i ell annat, även om 
det förrn odladcs i mindrc utsträckning än det senare. 

Protokollet omtalar på ell ställe, all förmedlingen vcrkställts av 
förrällningsmännen )eflcr ortens och jordmånens egenskap samt dcn 
lInderrätlclsc, vi därvid av prästcrskapets liondelängder och annan 
bchörig efterfrågan och inkvisilion inhiimtat, slutit och fulländal.» 

Förmedlingen vcrkställdcs av olika personer i olika fögdericr. En 
viss risk föreligger därför all olika prnxis följts. För bcstämmandet av 
de gcogrnfiska huvuddragcn kan della dock icke ha någon större 
betydelse. 

Den fasta liondcU\'girtcn var givetvis avsedd all utgöra en tionde
del av skörden, cllcr, rällarc sagt, minst cn tiondedel. Men det är 
naturligtvis vanskligt all på grundval av denna avgift beriikna medcl
skördcn. Tiondesätlningcns värdc som kulla liggcr i första hand i det 
relaliva nUlll på sädcsslagen dcn liimnnr, ävcn om den också hiirvidlag 

.n K. l<oU 2 [)k. :16i. J)en skcdde cfler order j Kungl. brc\' liV den I;) juli IU90 
liII gen.·gu\'. 
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icke är fullt pålitlig. Dock visa kartor, uppgjorda över den absoluta 
mängden av Iiondesäd, god överensslämmelse med en så fullständigt 
oberoende källa som Landeboken 1569. 

Uppgifter om landgille och andra lllwlIdsakligen in na/ura utgdende 
avgifter till jordägare och till kronan. 

Jordeböckerna från den första svenska liden upptaga en mängd 
olika skallerubriker, av vilka de flesta äro angivna in natura men 
åtskilliga också salla i pengar. Det vore rimligt, all näringslivets skift
ningar från trakt till trakt återspeglades i dessa naturaprestationers art. 
Så visar sig också vid undersökning vara falle!. l\len en undersökning 
stöter på flera s,·årigheter. Vid 1600-talets milt hade man förlorat 
känslan för dessa avgiflers ursprungliga karaktär; man var exempelvis 
IiimIigen likgillig för om en avgift från början haft karaktär av arrende 
eller av skatl. Men avgiftens ursprungliga karaklär var givetvis icke 
utan betydelse för arten av naturaprestalionen. Likväl måste man med 
hänsyn till ovan berörda utsuddande av de olika prestationernas egent
liga mening och namn vid ell iiversiklJigt begagnande aven jordebok 
från svenska tiden hortse från prestalionernas ålder och särprägel. De 
svenska jordeböckerna (med undantag av de första årens) innehålla 
uppgifler icke bloll om alla skalle·, jord egna och de flesta krOllOgårdar 
utan även om allt indraget andligt gods samt icke minst om Bornholms 
vederlagsgods, d.v.s. dc skånska adelsgods som svenska kronan i freden 
1660 erhöll som ersällning för Bornholm. Däremot saknas hell naturJigt 
uppgifter om övrigt fr~Hsegods samt dessutom om prästgårdarna och 
sockenkyrkornas hemmall. 

1662 infördes i kronans jordebok kronovärde för "urje natura
prestalion, d.v.s. en omräkning i penningar efter en fast taxa, vars 
grunder fastsläiIIs redan 1623Y Dessa värden ha i det följande använts 
för ell vägande från trakt till trakt mot varandra av vissa prestationer. 
De kunna däremot givetvis ej användas för alt fastställa olika artiklars 
absoluta värde. 

Kronans jordehok ger möjlighet lill en god överblick över huvud
dragen av naturaprestationernas regionala varialioner inom Skdne. På 
de kartor, som uppgjorts (iver nnluraprcstnlionerna, ha endast medtagits 
socknar, där jordeboken 1663 upptager avgifterna för minst 10 % av 
alla gårdar. Vill man ha en mera i detalj riktig bild, måste man emel-

u Almquist 1921, s. 250. 
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lerIid taga hänsyn även till frälsegtirdarlla. Praktiskt taget fullständiga 
uppgifler om frälsegårdaruns avgifler till godsägarna finnas i rust
tjänstjordeböckerna från 1600-talets senare del. Adeln taxerades näm
ligen till ruslljänst delvis efler storleken av de underlydandes avgirler. 

De äldsta ruslljänstjordeböckerna i Lunds landsarkiv äro från 
1675 och 1689, och genom alt kompielIera med dessa har erhållits en 
så gott som fullständig bild av unclersökningsomrddets naturapresta
tioner, i synnerhet för veckodagshemmnnen, men däremot endast delvis 
för utsockne ströhemman, vilka emellerIid iiro så fåtaliga, aU de snkna 
betydelse i delta sammanlulIlg. Huslljiinsljordeböckernas uppställning 
gör nämligen eH uppspårande nv somliga utsockne ströhemman mer 
tidskrävande, än resullatet därav simIle riillfiirdiga. Detsamma gäller 
ocksn en eventuell samnulIlsliillning sockenvis för hela Skåne av frälse
hemmanens avgifter. 

Landgille var den gmulu termen för arrende. Noliser om avgifter 
av jord finnas redan frnn llOO-talet; Lunds domkyrkas prebendelista 
(från omkring år 1120) säger st\lunda om de bol i Uppåkra, som hörde 
till domprosteriet: .Singuli soluentes singulas libras denariorum .• 16 

I nekrologiet finnes från olika avsnill av 1100- och 1200-talen bortåt ett 
tjugotal liknande noliser om gårdar, som betalade avgift i pengar. n 

Först omkring 1300 omnämnns naturalandgillen. Det äldsta exemplet 
för Skånes del, som jag funnit, är en notis i Liber daticus frun 1200-
talets sista tredjedel Btmam curiam in Gothrerslef Kirkiuby, que solebat 
annualim dare dimidiam marchum annone.l>t8 Från och med 1300-
talets början förekomma dylika notiser om natllralandgille allt oftare,tD 
samlidigt som uppgifler om landgillet l)ver huvud bli allt vanligare.2o 

10 NL s. 6. 
l: S. 8, 9, 54 m.f1. LO, s. 11, Ui, 206 1II.f1. Alt a\'giflen var salt pengar 

utesluter naturligh'is inte all den erlades in nnturn och "ice versa. 
lS LD s. 43. 
19 LD S. 3, 92 (1308), 183 (132U), 240 (1305), 262 (1316), 388 (131å). 
20 Della inträffar samtidigt med 1111 mnn upphör all som tidigare, dA frAga var 

om jord i en by, tala om bol (mansus) eller delar därIIv (treding, fjärding, quadrnns). 
I sliillet sade man 'gård, som räntar. = curia, "alens el. soh'ens el. reddens el. 
valens in redditibus el. dans pro Jlensione el. dc qun datur så och sai mycket. 
Medan närmare åO skånskn bol eller boldelar omtalas under 1200-talet, har jag ej 
kunnat finna fler än 10 stycken från I:JOO-talet trots det då starkt vuxande ur
kundsbeståndel. Eli mindre antIII beliigg pA termen >curin. i betydelsen bondgård 
finnas från senare delen av 1200.talet, men termen synes slå igenom först under 
l300-talets första år. Under övergAnlllitiden förekommer ofta ullryck sådana som 
'curin cum dimidio manso>. En annan betydelse synes >curia' ha hnft i det tidigare 
IIOO·talets latin, då ordet Cörefalh'r hn åsyftat en större gård än en mnlig bondgård. 

'.' 
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För alt få en hild av landgillets karaktär under 1300- och 1400-
talet har jag genomgilU de urkundspublikationer, som finnas tillgäng
liga.2 \ Från 1300-talet finnas uppgifter om 152 gårdnr, villms Iii ge går 
att fastsIUlla, och från 1400-talet om ännu flera. Dessa 152 gllrdar, 
till störstn delen belägna på SydvästsIälIen, fördela sig som följande 
tabell visar: 

landgille il) pengar 
1301-1350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 
1351-1400. 29 
(därjämte daterade till »t300-talets undrn 

2) säd 
25 
72* 

tredjedel ~ ) ..................... 2 4 

3) smör 
2 
2 

----------------~---------47 IOt* 4 
• Varav 4 gårdar med nVGift i blide siid och pengar. 

I dessa siffror äro ej inräknade mindre jordhrukshushäll SIlsom 
fåstor (colonie, inquiline), vilka ofin liksom under följande århundraden 
betalade Inndgille i pengar ä,'en om gårdarna i hyn för övrigt hade 
naturalandgille, exempeh'is en fästu i Oja (He) 1366 22 och en i ]{ahbarp 
vid t300-talets mitt.23 

Ej heller är medriiknud en huvudg:trd (curin principal is) i Hunne
berga, som gav både säd och smör i Ilmdgille.24 

Siffrorna göra troligt, all naturalandgille under t300-tulet \'ur 
\'anligare iin penninglundgille. 

Övergång från det förra till det senare omtalas pI\ ett par stöllen, såsom 
1352 i • Kyresire. i Viisterstad (Fä) ,2. diir en tunnu smör förvandlades till 

1133 (OS nr 28) lalas bl.n. 0111 .Curiam wesum, habenielII II mnnsos' och .Curiam 
aby, habelltem VI mansos & dimidium •. (Andra belii.gg NI. s. 62. Oklura full NL 
s. 95 Ar 1174, OS nr 34 s. fil år 1136 oeh OS nr 301, år 1238.) ~Ied della ullryekssiitl 
åsyftas antingen en gård, som iir lika mycket viird som (el. utgör) 6 112 hol, eller en 
större gård, under \'ilken lyder angi~'ml nnlal hol (.Imhens' i denna belydelse före
kommer i en notis i LO (s. 28 överst) frllll 1200·lalels IIIiII) . Men UvelJ en curin mindre 
lin ell bol nämnes. I vilket rall som helst torde .euria. i della sammanhang icke 
enbart betyda vanlig hondgård. Hindernu b och c i ~Iellloriale frntrUIII i Neero-
10giuI1I Lundense, ~'ilka skrevo omkr. 112[,-30, am·ii.nda termen 'eurtis' om de 
gArdar, som kallades >euriu> i brevet 113:1 (NI. s. i8, 8i, Sil). 

21 Främst LO, Rep l, II, US, SO, LXU, TOM, XOA. 
22 i\OA I: 156. 
23 LO s. 44. 
n I>S nr ...... 3. Bondgårdar gåvo yllerst sällan både säd och smör. Eli undan lag 

utgjorde vissa gårdar i Ostra oeh Viisira LjnllGby (Vi). Rep II lir 1930, år 1465, och 
en sård i Kvillinge (OG) 1480, LXU IV: 32.1. 

,r. L)) s. 332: curill, dc qua dahatur dilllidin lagena buliri, modo vero dutur 
una murea deuarioruDl. 
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l mark pcnningar, och 1414 i McHby i Blckingc,20 diir rör ncra gårdar 30 
skäppor korn omsattes i 20 solidi. Även exempcl på nedsättning av landgille 
finnas: om en gård i Siirslöv i Dagslorp (Ha) suges i slutet av 1300-talet, alt 
den tidigare givit 6 öre säd men all detta reducerats till 3 öre;27 om en gård 
i Skälliljunga (Gä), som 1504 gnv en skäppa smör, sades det, alt den tidigare 
givit något mer;28 Skromberga (Lu) hade fordom givit .. tunnor smör men 
gav 1496 blott en halv tunna.20 

I 1300-lalsnoliserna om 1U1turalandgille dominemr begreppet »un
nona», alllså säd, )lå danska »I\orn». Smörlandgille omtalas bloll i få 
fall, men della beror på all skogsbygdsgårdnr tämligen sällan omtalas 
under della sel{el (se fig. 48 över landgillesuppgifler från 1300-tnlet). 
Helt annorlunda blit· förlu'illandet under 1400-talet som framgår av 
plansch 12. ~Iern siillan anges före 1450 ell speciell I siidesslag; i de över 
hundra spannmålslandgillesnoliserna från 1300-talet nämnas blolt i 
elt par, vilket sädesslag det var frågan om (ordeum). Något talrikare 
bli dylika uppgifter efter 1450, men först på 1490-talet blir del vanligare 
med uppgift om ,BygD än om »I{orn». »Byg» eller bjugg åsyftar sädes
siagel korn i motsats till »Korll', som hetyder spannmdl. Efter 1510 
blir denna senare term yllerligl sällsynt i landgillesnotiser. Sålunda 
innehåller Eline Göyes jordebok över gods i skilda delar av Danmark 
från 1500-talets milt endasl notiser om byglandgille utom för del av
lägset belägna Vendsyssel i nordligaste Jylland. 

Vad som ligger bakom denna terminologiska \'iixling, är ej lält 
alt siiga. I ett och samma brev kunna under 1400-talets senare del 
förekomma notiser om både »BygD och »I{orn» eller om dels »Rug 
och Byg» och dels »I{orn», och della l.o.m. om gårdar i samma hy.30 

Del sädesslag, som nämnes, är i de flesta fall hyS, alllså korn, 
men understundom även råg (i någm noliser också havre), 31 men då 
nästan alltid tillsammans med korn,32 dock icke i Maglurp (Sk) år 1491 
och 1504.33 

20 SD nr 1984. 
'7 LD S. 251. 
'" L.~U VI: 128. 
:ID LAU V: 296 . 
., Jfr Rep II nr 6940 s. 191, dr 1491, Fjiilldnge (Vi), och nr 8566 år 1498, 

Bjiirlöv (OG). 
31 Exempelvis SI> nr 2068, 1415 helriifr. en gård i Håstenslöv (On). 
32 (Trolle)Ljungby (Vi) Uep 11 lir 1930 år 1465, Kvillinge i Gryt (OG), LAv 

IV: 323, dr 1480; Goenlorp i K\-idinlle (SA, Rep (( nr 6i43, år 1490. 
33 LAU V: 296, Rell (( nr 1000r,_ 



95 

1-
> 50.0l1li 
35.~ - 50.o~ I 
32,2 - 35.6_ 
1't.2- :)2.2§ 
8;5- 14,20 
4,8 - 8,5[%1 
2.7-!t,aE] 
< 27A 

'J B.-s wppgtfter b 
mots ara No tt 

10-50 :'JP so[knens mlf 
(oljll( om" mindreln {O,,) 

O 10 lOkm _ 
\ \ ! 

Fig. 'L i. Penn in 1<pr l' s la tiQl1e r i n/ o a v u ll a ~IHlt1e t itl a r r'nligt lI"j(',ij är5 jordl'bok. .... c".:K.lm r, 

f(jr vilka jon lt~bok t' ll lfiuw ar uppgift \l in w iudn' fin 10 "/u a v m an ta le t, ha lämna ts. 
vila, och (lt 'l,II: 11-, f iir vilka uppgil' tr l' fiollas enda s t hdräffunde tO- f,O 011, (tV ma fll al ,t, 
hu i llll c~lu t its nll'd ro ;:;rnv ~V9 1't li nje. Pa övriga I :,rlur, 'li m hygga p:i dl'IIIIlI 

'o n h' J,nk , h lll' dl' l ll W li ll,k I'j 11larkL'r :l h 
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Ävcn dcn svcnska jordchokcn visar myckct sturk växling ifr:lgu om pro
centcn naluruuvgiflcr (fig. 27). Någru socknar hudc sina avgiftcr till övcr 
hälftcn satta i pcngar, mcdun andra cndllst hadc cn ellcr annan proccnts pcn
ningavgifter (Sankt Pctcrs klostcrs sockcn l.o.m. O %). Pcnningavgifterna hude 
inscn bctydclsc i nordligastc Skånc, diir O. Göingc visur cU proccnttul av 7,8 
och Bjärc 8,5 Ofo. Ulprägludc sIällbygdshiirudcr SO/ll Skytts och Ingclstad sc 
siffrornu 19,8 och 21,8 Ofo och övergtlllgsbygder som Frosta och Albo så hösa 
siffror som 22,5 och 28,4 %. Mot bakgrundcn av dcssa siffror tcr dct sig riitt 
cgcndomligt, utt dc flcstu socknar inom västra dclcn a,' Lundaslätten visa 
utpriiglal låga tal. För Baru hiirad är värdct 7,8 och för Torna 7,5, det lägsta 
för n:isot härud i Skånc. För de 10 socknar inom Torna härud, som ligsa 
västcr och norr om Lund, blir siffran sn InS som 3,4 %. - I\lom undcrs(;k
ningsområdct domineru pcnningprestationcrna ingcnstädcs. Endust satchus 
och mycket små gårdar hadc sina avgiftcr hclt eller övcrvägandc sutta i pcngar. 

Ur näringsgeografisk synpunki avgjort vikligast och lällast åt
komlig är molsiillningen mellan Irakier, där smör dominerar som 
nalurapreslalion, och trakler, där della i slället är fallet med säden. Säd 
gavs emellertid ej blolt som landgille, ulan även exempelvis som tionde 
och i gästeri (i allmänhet havre) samt troligen även som avlösning för 
skyldighel all hålla fodernöt Ii I\näslorp fanns I.ex. en avgifl, som 
kallades t'odernölshavre). I det övervägande anlalet fall anger icke 
jordeboken avgiflens karaklär, men det kan inte råda något tvi\'el om 
all det mesla av smörel och säden i själ\'a verkel ulgjorde landgille. 
Endasl i fråga om havren är det sannolikl, all en mycket betydande 
del riilleligen vur all räkna liII en annan skallelitel, såsom också ofla 
uttryckligen säges, nämligen gäsleri. Uppgifterna om havre äro därför 
icke jämförbara med uppgifterna om smör, rög och korn. 

Emedan domkapiIlet hade riitt all uppbiira kronolionden (den 
gamlu biskopslionden) av sina egna gårdar, kom denna tionde all upp
tagns i den svenska jordeboken som en på vnrje kapitelsgård med 
landgillet jämslälld avgifl, som ulgick med samma belopp varje år. 
Della synes elllellerlid huvudsakligen blott ha varit fallet med Dara, 
Oxie och Skylls härader, vilkel förklarar, varför rågen :l 4 enligt 1663 
års jordebok proportionell I är mera hetydelsefull som naturapreslalion 
i dessa härader än i övriga slällhygdshiirader. 

För de knrlor, som npp~dorls över naturapreslalionernn i hela 
Skåne, ha sockenslImmorna i jordehoken begagnuls, och i dessa skiljes 
i allmänhet ej mellan tiolldesäd och landgillesäd, varför liondesäden liV 

.. Rligens dominans i Hyllie (Ox, vid Limhamn) beror sålunda på IiOlIderågen, 
och så iir dcivis ocksA förhAllnndct med MnslurJ) väster om TriilIcborg. Mcn Ii nndrn 
sidnn förckom det, all landgillet crlndcs i råg även i Oxie och Skylls härudcr 
(I.ex. a\' vissa sAl'dnr i Eskilstorp och Mnglnrl)). 
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kunikegodset i de tre sydvästm hiiraderna kommit ull i någon mån 
påverka kartornas utseende. En genomgång av varje gårds avgifter har 
endast gjorts för undersökningsområdets del (pi. 14). Det visar sig 
också på en karta över naturaprestalionerna, där tiondesäden uteslutits, 
all knappast m\gon enda by i västru delen av Baru härad har råg 
som naturaprestalion. RlolI i Önsvala förekommer della sädesslag. 

Uppgifterna om det medeltida lanagillet och nuturaprestationernu 
i 1663 års jordehok överenssliimma, som kartorna visa, väl, vad huvud
dragen beträffar. Det gäller först och friimst motsatsen mellan säd och 
smör, "idare pcnningpreslationernns stora betydelse samt kornets 
dominans över rågen. I överenssliimme]se med v;ld som ovan sagts 
beträffande 1663 års uppgifter om prestationer utgående i havre, är 
della sädesslag en ganska ovanlig landgillestileI. 

Andra J.:cillor. 

En 1682 företagen revning av skånska kungsgårdar med under
liggande gårdar 3r, iir uv ell visst intresse, bland unnut diirför alt proto
kol.let över densamma icke är skrivet efter samma norm som det 
följande årtiondets lantmäterikartor. En allmän redogörelse för dc 
växtföljder, som ifrl'gavarande luntmiitare kommit i kontakt med, iir 
även av intresse. 

För övrigt innehålla värderingar för skalleliiggningar och skalle
köp åtskilliga värdefulla· komplelleringar till de upplysningar, som 
finnas i lantmiiteriakterna. 

NÅGRA TYPI3YAB. OCH DEIlAS ODLINGSFÖRHÅLLANDEN. 

I den följande frumställningen lämnas i allmänhet en redogörelse 
för de olika problemen vart för sig, men för alt underläIIa förståelsen 
av odlingen i det gamla kulturlandskapet har jag ansel! det lämpligast 
ull i anslutning till tre sammansliillningar av lantmäterikartor skildm 
m'i.gra typiska delar av området. 

Fjelie, ()nnerup och Flcidie, tre typi.o;J.:a slcillbY(lr på baltisk mou;n. 

Karl.'m fig. 28 iir en sammunsliillning av storskifteskartor, vilka 
upprättades respektive 1775, 1768 och 1769. Den förra är gjord uv 
A. M. Langwugen, de båda senare av L. Gillberg. By tomterna ha på 

» I akt 8, Dnlhy socken ~ILK, se N o r d h o 1 m, 1929, s. lOB. 

7 
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min sammansIiiIlning markerats med en vii yta med byns namn. För 
gårdurnas Ilige inom hy tomten hiinvisas till kapillet om bebyggelsen. 
På denna karta frmutruder tydligt, hur olika by tomten kan ligga i 
förhullande till bymurken. Fjelie hytonll ligger tämligen i centrllm av 
ägorna, medun Onnerups och Fludie hy tomter ligga påtagligt excen
triskt. Jag hur ovan ullalat den förmodan, all della förhållande är en 
följd uv all Onnerup och Fliidie hyar ha uppståll, när Fjelie mark 
redan fåll ungefär den utsträckning, den hade på kartornas lid. Den 
egendomliga formen på Onnerup får dock i viss mån en förklaring i 
det förhållandet, ull södra delen av Havrevången kalIas Toftåker, 
vilket avgjort tyder på ull diir tidigare funnits bebyggelse (jfr ovan 
om ödehabitationer, sid. 34), vars jord lagts linder Onnerup. 

Området i fråga hegränsas i väster, sydväst och öster av fälads
mark, och allt (utom bygator), som ej har beteckningen för fäladsmark, 
är inägor. StrandfiiIuden var naturligt betingad av Iilorinagrus och 
sand. Den östra fmaden, vilken tillhörde flera byar och av vilken endast 
en obetydlig del medtllgils pu kurtan, kan däremot icke sägas vara 
direkt betingad av jordartsförhålllInden. Till stor del, men dock långt 
ifrån i sin helhet, var den tämligen sank. 

I en avsmalnande vik gick denna utma .. k in till Fjelie bygata. 
Men varfö .. hade icke Onnel'ups och FlUdie byar någon fädrift, som 
ledde ul till betesmarken? Boskapen måste ju passera inägomark för alt 
nu denna. FörklUl'ingeJl ur enkel. Varje lIr låg nämligen en av de tre 
åkervångnrna för fUfot, och om man undersöker l.ex. Flädies vånga
gl'änser, sknlI man finna, all alla vångarna slodo i förbindelse med 
både bytonllernn och niladen. Summa var förhållandet med Onnerups 
tre åkervångar: Ostrevi'mg, S(idrevång och Norrevång-Havrevängen. 
Men för alt Onnernps Oslrevång skulle få förhindelse med fäladen, 
erfordrades OCkSI\ mycke I rikligt en kort fädrift, begränsad i norr av 
byns Södrevl\ng och i söder av den Imgränsande Vinnerupsmarken. 31l 

Just hiignuderna, vilkus prohlem utförligt behundlats av C a m p
b e Il (1928), giva nyckeln till niigra av bylandskapels viktigaste karak
teristika. Kartan visar, all bygränserna till övervägande del icke voro 
hägnade. I stället bildade hägnader ofta en sluten krets, som inne
fallade delar uv flera hyars mark. på karhm exempelvis det område, 
som hildas av FlUdie Södreväng, Onnerups Norrevång-Havrevång och 
Fjelie Västrevång. Eli dylikt vångulag låg vart tredje år för fäfot och 

~ nya r, där boskapen icke kunde undgå nit passera genom den ena av två 
åkervångar. om den skulle ut Iii! ruladen, voro diiremot Lackaliinga och Stii,·ie. 
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måsle då vara inhägnul liII skydd för kringliggande besådda vångar. 
Eli annal år låg vångalagel Fjelie Södrevång och Önnerups Öslrevång 
för fäfol, medan Fjelie Norrevång låg i vångalag med Laxmans Akarps 
angränsande Siidrevång och Fliidie Norrevång med Borgeby Södrev[mg. 
Däremot voro, som karlan visar, Flädie Mellanvång och Önnerups 
Södrevimg slulna enheler ulan vAngalag med någon grannbys vång. 

Ängvängllrna lugo varje l\r inne och kunde därför ej ligga i vånga
lag med en åkervång. Slölle Iv:\ byars ängavångar samman, bildade 
liven de ell vångalag och en slulen krels av hägnader. Sålunda bildades 
ell vångalag av Fliidie Lillevltng och Fjelie Ängvång, samt de ling
vångar, som l.illhörde de angrllnsaude byarna Laxmans Akarp och 
Slävie. Den Önnerup IiIlhöriga s.k. Holmen låg tydligen i vångalag 
med angränsande del av Habo mark, medan Önnerups Ängvång ul
gjorde en slulen enhel. 

Det mesla av inägorna var som karlan visar åker. Men denna 
genomdrogs av långa slråk av iingsmark, som upplogo lerrängens lägsla 
delar. Del är belecknande, all ell dylikl slråk går genom Fjelie byloml 
och all ell annallangerar Flädie byloml. Byarna lägo ju oflasl vid 
mindre vallendrag. Vidare följa bygriinserna ofla dylika buckdrag och 
ängssiråk. Redan Palleboken anför bäckar som Bmarkaskiih för Fjelie 
och andra byar. 

Åkern var av Ivå slag, nämligen jord, på vilken odlades råg och 
korn, och jord, varpå odlades havre. Den förra odlingen var den inlen
sivare och vikligare. I{arlan visar klarl, hur havreodlingen i huvlldsak 
upplog de mera perifera delarntl av bymarken, medan råg och korn
jorden låg närmare bylomlen. Den inlensivare brukningen (beslående i 
gödsling och bällre bearbelning) kom helt nalllrligl liII sländ närmasl 
bylomlen. Men därjiimle förelåg ofla en agrogeologisk skillnad. Havre
odlingen i väslra delen av Fliidie Mellan- och Södrevång var helingad 
uv del där befinlliga områdel av marin lera, medan de lika långl från 
by lom len belägna delarna IlV NorrevRng ulgjordes av råg- och kornjord, 
eflersom de beslodo av IiilIare jord (geologiska karlans »vilåsand.). 
Förhållandel understrykes ofla av karlbeskrimingarnas uppgifler om 
jordens karakliir, i del atl vad som belecknas som mylla eller mull
blandad jord, näslan nIIlid lir rl\g- och kornjord. 

Råg- och kornjorden uppdelades av IanImälarna ofla i bällre och 
sämre eller biillre. sämre och sämsla (så i Fliidie). 

Hiirvidlag mljde lnntmiilnrnn olikn praxis. För Fjelie finns ingen diffe
rentiering. En senare hand iin den. som har skrivit den ursprungliga beskriv· 
ningen, har tillagt }\ornjord resp. Havrejord vid dc olika tegarna, och denna 
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indclning har jug röljt vid kartlIns sammanställllndc. l Onnerup dciIls råg· 
och kornjordcn i sildun hestacndc a,' Icrmylla och sådan bcslåcndc av Icra. 
a,' vilka dcn förra a,' mig f:itt hctcckningen för bättrc och den senarc för 
sämrc jord. I Fliidic angivcs vurjc tcgs värdc i jämrörelsc med fullgod jord, 
l.cx .• hälrtcn mot god •.• God. cllcr .3/4 mot god. har jllg betccknat som 
hiittrc jord, ,I/OJ mot god> som siimrc jord och mindrc än .1/2 mot god. som 
siimsta jord. Dcnnll indclning har ih'cn använts mr havrcjordcn i Fliidic. 
lOnnerups iing,,:\ng har som biittrc anscdd t mull· och sandblandlld lcrn' 
på min karta Ilugh'i!s som hiittrc ha"rcjord och som sämre bctrakllld >sid· 
länd och sand· och grusblandad jord. bctecknats som sämrc havrcjord. För 
havrcjordcn i :ikcr\'llngarnu (tU" Icm.) ungives blott cn kvuJilct. som liV mig 
bctccknats som bättre havrejord. 

Intct tvivel hehöver riida om att Fjeliebcskrivningcns >kornjord. är dct· 
samma som dcn annars använda tcrmcn • råg· och kornjord •. l konccplhcskriv. 
ningcn (i MLK) till Onncrupskarlan lalas därcmot blldc om råg- och korn· 
jord och kornjord i samma vung, och så är fallcl i mångu undra karlbcskrh" 
ningar. Kornjordcn är .sidländ cllcr lerjord. och intar uppenhurligcn cn mcl· 
lunställning mcllan råg. och kornjord och huvrcjord. Dcn s.k. Ha"rcvångcn i 
Onnerups marl< bcstod huvndsakligcn av kornjord. lIan scr här rcsultatet av 
cn pågåcndc intcnsificring a,- odlingcn. Ett utslag uv samma sak är, att cn ål<er 

Borgehy bcniimnd • Havre:lI<arna. angives som I·åg· och lwrnjord (1767). 

Everlöv ocll O. Hemmestorp. ett par byar pcl Vombsall(lcll. 

Den andra sammansliillningell aV lanlmälerikarlor gäller några 
byar och gårdar i Everlövs socken på Vombsandslällen, vilka kart
lades 1703-1 jO!} av O. 1'\ re r i n g h. nämligen Everlöv, O. fJemmes
torp, (Jstarp samt St. och L. Rädde (fig. 29). 

Ett område med överviigande åker .utbreder sig mellan sankmar
kerna längs .Klingvullsån, vilken bildar gräns i norr och nordost, och 
Romeleåsens siuIlningar i sydväst Sankmarkerna äro iingvångar, och 
nordostmoriinen på åsen och dess sluttningar är utmark. Till skillnad 
från förhållandena på baltisk morän äro både iingvångarna och fälads· 
marken liII viisenllig del skoghevuxna. 

Inägorna till varje by bestodo dels av dc tämligen stora ång· 
vångarna, dels av två åker"ållgar till varje by. Åkervångarnu lågo 
växelvis två år inne och Ivå år lite (ligga ute= ligga för fäfol). Även 
där funnos vångalag, I.ex. ell bestående av Hemmeslorps Östrevl\ng -
Everlövs Våstrevång - Ostarps Ostrevång - SI. Rödde Södrevl\llg -
Lilla Rödde Väslrevång. 

Fädrift ut till utmarken \'Ur onödig såväl för Hemmeslorp, vars 
båda åkervångar direkt förhundo by tomten och utmarken, som för 
Evcrlöv, som indirekt genom grannbyarnas fiiladsvångar ständigt kunde 
nå utmarken, i den mån E\'crWv nH hegagnllde denna. 
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Åkern var här aven hell annan Iyp än i del område, den förra 
karlan represenlerade. Råg- och kornjorden hade en ganska begränsad 
omfallning, och havrejorden sakn:tdes näslan hell. Den slörsia arealen 
upplogs i s Iii II e I av rågjord eller råg- och bovelejord. Odlingen skedde 
mycke I exlensivl, och mycken åker hesåddes belydligl färre år nn den 
låg obrukad (jfr fig. 43). När man inom en och samma by skiljer 
mellan rågjord och råg- och bovelejord, såsom i SI. Rödde, förklaras 
i beskrivningen, all skillnaden berodde på all rågjorden gödslades i 
molsals lill råg- och bovelejorden. 

Akervångarna genomskuros av långa bäckdrag och ängsområden. 
Ofla var också åkervångarnas äng skog- eller risbevnxen. ~[an ser, hur 
bygränserna oflasl följa bäckdragen. 

De icke obetydliga impedimenlonm'ldena i vångurna orsakades i 
allmänhel av flygsand. 

I ulmarksskogen funnos några änglyckor suml råg- och bo
velelyckor. 

Hylla, Kogs/lult, Bonarp och K/adt/arp: smdbyar och ensamgdrdar 

kuperad terräng vid Uomeledsens Oo'II.o;il[lI. 

En Iredje karla har (fig. 30) sammansiäiIIs efler lanlmälerikurlor 
över några småbyar och gårdar i l3Iänlarps socken, nämligen Hylla, 
Kogshulf, Bonarp och K/addarp. Även dessa kurlor äro upprätlade av O. 
N re r i n g h under åren 1703-1705 och omfalla en del av del sandiga 
backlandskapet sydviislom Sövdesjön. ]\Ian ser hiir eH övergångssla
dium mellan elt syslem uv lyckor och en ordnal vångsyslem. Hylla 
och Kogshull ha dels åker- och iingvångar på summa säll som Everlöv 
m.fI. byur, dels en anlal bovelelyckor, iingslyckor och kalvhagar (de 
senare ha ulmarksbeleckning på min kurtu) . Hemmanet Bonarp hade 
sina ngor i sju ~Iyckcfall eller smflvilngar», av vilka Södrevång och 
Väslrelyckan brukudes i Ireskifte, en Iredje Iycku vur f}Ta år i bruk 
och sex år i Iräde och Väslrevång, Ängevången och Liorna lågo inne 
årligen f<ir ängens skull (alltså ensäde) medan sinIIigen ullyckornu 
voro i Ivå års bruk mol lolv års öde. Kladdarps mark vur i sin helhel 
ensädesjord. 

Odlingen inom dellu sandigu område Iiknur helt nuturligl den i 
Everlöv. Den kuperade terrängen gör emellerlid, alt åkrarna bliva 
mindre samt mera söndersplillrade. Den råg- och kornjord, som beslår 
av sandmylla och besås varje år, som den ligger inne, iir av ringa 
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Fi". 30. II lin , I\ogsh ult, BOllari) och Kladdarp 170:1- 0ii, Skala 1 : -10 OUII, 

omfattning. Hell domiOl'rar nig- och kOl"n jorden hla tt i Kladdarp, . om 
ligger på nordostmorän, m en ä ven där är det blott en m indre dej, 
om be~a: cirligl'll , 

DET GAMLA K l 'LTl' RL\]\if)SKAP T: UTMARKEN. 

Förck olll l;(en uv u1mark (u täUoI' , 

D t ga mla k ulturlandskapet sijnderföll i t"å sl ag av m ark, utii cror 
och inägor. D n väsentl igaste skillnaden b t" lod däri , al t inägorna å t
m instone under nå"'un tid fl å ret, dock ofla. t iek!' varje å r, skyddade. 
mot dcn b~ tande ]JOskap 'D , m edan utmarken ständigt låg öppen för 
den na . Inägol'ua h ägllade.- mot bo 'kapen till sk ydd r(jr växande drä s 
och säd, Bondehush å llt, t h ade privat ägande- och nyttjanderätt blott 
till inägorna men j till u tmarken, ell direkt ren x a \' de olika sä tten 
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l:ig. 31. Skiss över IIl1uarkernlls utbredning i det gamla kIllIllrlandskapet, uppgjord 
efter lantmäterikartor från olika tidpunkter. Kartmaterial saknas helt för "issa 
områden, vilket untylls med frågetecken. De streckade linjerna äro de agrogeologiska 
griinsefllll (jfr lill. 2). Det mesta av områdets utmark ligger sålunda på nordostmoränen. 

för markens ulnylljunde. Iniigorna fordrade i molsals Iill ulägorna en 
kraftig insnls av den enskilde bonden. 

l llndersökningsonu-ådcts förhållandevis högt utvecklade kull ur
landskap spelade utmarken både i landskapsbilden och i näringslivet 
en mindre betydlInde roll Un iniigornu gjorde. Utmarkens storlek är 
en viktig synpimkt, niir det gäller kullurlandskapets regionala indelning. 

Utmarken hestod helt naturligt uv sådan jord, som inte anselts 
lämplig som åker eHer äng. Det låg i sakens natur, all den skulle ha 
störst areal inom nordost moränens område på Romeleåsen och i back
landskapet och vidure IJå det riill smula sand- och grusområdet längs 
kusten. De tämligen små utmarker, som lågo på eller nära den baltiska 
moränen, kommo just på grund av sin ringa omfallning alt få en annan 
karakliir än de vidstriicktll utmarkerna på nordostmoränen, nämligen 
så tillvida, ull på de förra all triidvegetation för länge sedan försvunnit 
och all de endast kunde begagnas som betesmark, medan på de senare 
skogen var förhärskande eller åtminstone hade varit det under 1600-
talets förra del. 
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Ett utmarksbälte av varicrandc brcdd sträckte sig längs med Oresunds 
strand. Det var i första hand hctingat av strandgrusets och sandmarkernns 
olämplighet för odling. 

Dcn lilla betesmark, som upptog Kiivlingcllns dalbollen vid Hoby och 
Håstad, beroddc på jordmåncns siimrc k\'alilct (gcol. karlans »jökelsruso). 

Inom syd"ästrnoräncns områdc fanns f. ö. endast kring Lund störrc ut
markcr. All bctesmark här bcvarats kring sjiih'a stadcn Lund torde åtminstonc 
dcivis kunna tillskrivas horgarnas bchov n\' hctc.:17 Mindre förklarligt är, nit 
den stora utmarken nordvUst 0111 Lund samt Igclösn·Gclingc fölad förblivit 
ouppodlade. Dcn lilla mladcn mcllan Stora och Lilla lljällerup var delvis sank. 
O. Torns och O. Odarslövs fäladsmarkcr II\go utanför dcn baltiska moränens 
gräns. 

För övrigt funnos endast mycket små fäladsmarker inom den 
baltiska moränens område. Inom Bura härad saknade icke mindre än 
35 byar egenllig utmark, medan inom den bultiska moränen i Torna 
härad della var fallet endast med V. Odarslöv och Skälshög samt fem 
byar och ensamgårdar längs övre Höjeå från Ellarp till Vallby. 

Även på Vombsandslällen hade flera byar enbart inägomark. En 
större utmark betingades av den stom sankmarken väster om Kranke
sjön. All en by helt saknade varje nnmm betesmark än fäladsvången var 
dock i denna trakt, där tvåskiftet dominerade, mindre kännbart än i 
treskiflesbyarna på ballisk morän (jfr nedan). 

De största utmarkerna voro som sagt all finna på den uv nordost
morän täckta Romeleåsen. Dessa utmurker ha beskrivits och karterats 
av S a h l i n (1930). Ä ven inom backlundskapets nordostmorän åter
stodo åtskilliga utmarker, särskilt inom de mera kuperade, försumpade, 
blockrika eller grusiga delarna av densamma. 

ÄganderälIen tm utmarkerna iir ell icke oviktigt problem. );
under 1200-talet räknades alla skognr i SkAnelund - fastan de som 
alhniilmingar i vissa avseenden ringo brukas av bönderna - till det 
så kallade konungiev, såvida inte kungen enligt goda mäns villnesbörd 
formligen avyltrat sig dem.) (B o I i n 1933, s. 211). Med hänsyn till 
alt området i delta fall är för We t, skall jug ej gå in på en princip
diskussion, men jag vill dock anföra en del fakta och eilat, som torde 
vara ägnade alt i någon mån bel~'sa problemet. . 

Herrgårdarna hade på ell tidigt studium skaffat sig inflytande 
över närliggande utmarker, vilka de svartsjukt bevakade och ständigt 
försi>kte utvidga. Skahersji>, Tomp och Hiickeberga hade åtskillig skog
bevuxen utmark, som räknades som gårdens enskilda och obestridda 

37 1636 klagade borgarna i Lund över ull borgmäsiaren och några rådmän 
gjort intagor på deras fälad mrigenolll helel uvscviirt minska Is. Kc B. 163ö-36, s. 721. 
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egendolll. ~lellnn Hiickebergu och i "lis ler nngränsande byar förefanns 
dock en sliindig irritalion med anledning a\' gemensamt bele aven 
fiiladsmark. 311 

~fen belriiffande övriga fäladsmarker är förhållandet i viss mån 
oklart. Ägde hyn eHer kronan allmänningen? Beträffande de av gam
milli kala fjiJndsmnrkerna inom det slulna bylandskapel finnas inga 
lI»pgifler om nnsprilk från kronans sida, men väl beträffande de övriga 
ulmarkerna. Del lir för övrig I ell inlressant och viktigl faklum, all 
de a\' flera hyar gemensami anviinda fiilad<;markerna i själva verk el 
ofta förefalla all ha varit delade mellan hyarna, och della gäller såväl 
den förra som den senare kalegorien av ulmarker. 

Kronans allmiinning omtalas i Everlöv 1547, då länsmannen Nils Jensson 
på sockenstiimman förbjuder varje intiippande eller inhägnande på kronans 
allmänning. Tolv miin av håradet hade samma år rannsakat om ell torp i 
Everlöv (-pd Everlövs fiidrirt.) och dömt det all nedrivas.39 Från 1546 och 
1547 finnas iiven andra notiser, som visa, all representanterna för kronan 
höllo 1);\ dennas rJII hetriiffande utmarken, i dessa fall den öster om Häcke
berga ägor.·o 

Eli sockellviltne (1552) uv Gödelöv intygade 'om dreerrtth pan nllmen
dingh, allh then haffuer altidt fuldII then, som herridillh haffde y herral
ningh •. 41 

Om adelns intressell i allmiinningarnu villnar eH brev av 1446, där en 
viipnare siiljer sin hustrus andel i Hardeberga gård I)å det viIIkoret, all hans 
bönder i Hardeberga socl(en skulle få behålla riillen tiII ollon bete och hugg
ning av huslimmer i Hal'deberga skog, och vidare till fri »kraath- och 
.qwesste. och .basth. all siilja i köpstiider men diiremot ej riilten alt i skogen 
humta timmer till uvsahl.42 

.Konungens vildban. iir en term, som användes om Skrylleskogen öster 
om Hardeherga 43 och om skogen kring BöI(eberg. 

Även om flera byur hade gemensam belesriill i en utmark, kUllde denna 
för skogens skull vara delad, .avstenad., d.v.s. ha gränsen mellan hyarna 
utmiirkt med rilstenar. Det framgår exempelvis av ell Iillgsviltne 1476,44 som 
redogör för hur mall undersökt och klarlagt Hiissleberga skogs omfaHning. 
- »och sydhen b'YlIgre the marcke skrell oc skowskrel fra Rogesagre beck oc 
inlil Lyndby skowskrell, som skcliga: affstccntll war, IIch hwat i Illellom 

30 tvn Dc In Gnrdicskn snm!. Hiickeberga, LA Mititieindetningskommissionens 
Ilrotokoll 1717. 

~o Skbrf 959, 976. 
to ADA IV: 30 ... Skhrf 952. Kc B 1588, s. 2;'. 
u ADA IV: 303. . 
., Rep I nr 7638. 
u Jfr L i Il d (III i s t 1938. s. -1-1 • 
.. LAV 1\': 265. 
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aahyn och strommen och becggong och Lyndby skowskrell waar, skow eller 
grwnd, vitnethe the - nt liggro liil Heslebergre och Heslebergre fongh met 
rrettro •. 

Andra exempel Hnföms nedan 
markerna.4ti 

samband med skiftet av ut-

Utmarkens utnyttjande. 

En kal fiilad utnyttjades givetvis i första hand för bete men också 
för täkt av grästorv, som användes som hägnadsmaterial i skogfattiga 
trakter. C a m p b e Il framhåller efter L i n n e torvtäktens skadliga 
inverkan på fäladsmarken. JR säger också om Lomma fälad, alt den 
var l>skendt med torftegt». 

Bränntorv togs givetvis ur mossar både på utmark och inägor. I 
slällbyarna voro mossarna ofta helt utskurna. 

Hade en by tillgång till utmark, kunde betet uppdelas så som i 
Lunnarp 1718, där på trädesvången betades ett par håstar per gård 
samt kor, får och svin medan övriga dragare samt IIngnöten fingo gå 
på bete på utmarken. 

Skogen kunde utnyttjas på många sält. Inte minst viktigt var 
ollonbetet, när goda ollonår inföllo, och för huvudgårdarna var avgiften 
för ollonbetet (ollongälden) en viktig inkomstkälla. Listor från 1600-
talets förra del över på ollonskogar intagna svin visa, alt bönder kommo 
med svin från milvis avlägsna byar. 

På Torups och Hyby skogar intogos vartdera av åren 1653 och 1654 
omkring fem hundra svin.46 

1591 intogos på den kronan tillhöriga Holmeja skog 798 svin I'l'ån 
80 gårdar, av vilka några lägo så långt bort som i L. Uppåkra,47 

Av skogen fick man vidare byggnadstimmer till korsvirkeshusen 
samt tiipperis och ris till bränsle. Bast omtalas 1446 i Hardeberga (se 
ovan) och gavs i avgift av bönder i Flyinge (jfr Linnebjer i västra delen 
av Flyillge mark) men nämnes för övrigt ej inom området. Lindbast 
producerades annars i socknarna kring Linderöd (Gä) . 

• ~ Jfr iiven i karlbcskrivllillgen till Dimröd (OG) 1723. .- Skogsmärken 
pä väslra sidan DivIlI'öd äro gamla och eniga märken' och 1760--62: .Belel uylljas 
samfälII med nera bynr •... faslän vardera bYII vel sill känsel efter gamla märken.-

46 LA Torups gårdsräkenskaper. 
47 Du RA LR 1-1 a 1:'79-91. 
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/-I lisl Iwgar. 

Vid huvudgårdarna var ofta en del av utmarken avstängd som 
beteshage, i första hand avsedd för hästarna. Man kallade åtminstone 
dylika hagar för hästhagar. Avsikten med dem kan ha varit all skydda 
ungskogen på utmnrken mot betning på vnren (jfr \Ve i b II Il 1923, 
s. 155) eller att mrhindra, all en hiilIre husdjursras uppblandades med 
böndernas djur. 

}{o- och kalvhagar omtalas mest i byarna vid Homeleåsens ost
sIuIlning (jfr de små inhiignaderna med utmarksheteckning å fig. 30). 

Kungsbetet. 

Ehuru icke ull betrakta som utmark i vllnlig mening förtjiinar 
dock det s.k. I\ungsbetet eller Reden all uppmärksammas. Från Lunds 
stad och Höjehro till Genarps kyrka gick en flera tiotal meter bred 
jordremsa, som uppenbarligen tillkommit i samband med en tillliinkt 
eller verkligen anlagd väg. På somliga ställen var denna remsa om
kring 1700 intagen till åker men i allmänhet icke. Den löpte till största 
delen längs bygränser och är ännu på den ekonomiska kartan på flera 
ställen Jäll all urskilja (kb\. Lund: Knästorps sn, Knästorp, figur
nummer 25 längst i sydväst; kb\. Alnnrp och Klågerup: Nevitshögs sn, 
Nevitshög fig.-nr 34- -82; Esarps sn, l\fossheddinge fig.-nr 12-16; 
Genarps sn, Närdala fig.-nr 1-4). 

JR omtalar, aU elt frill kungsbete ligger mellan Nevitshög, Onsvala 
och Grevie, som blivit förordnat till vägfarandes nylla i gamla tider 
och som tjänar till omkringliggande byars hästbete, men kallas Gåse
bete .och är uti gammal åker på 28 tunnor land och 6 lass äng .• 
Sigvard Grubbe (som levde i 1600-talets början) tiIJiit önsvala by all 
byta ell område av sin mark mut en hit av Kuugsbetel. 

Lantmäterikartorna från 1700-talets början uppgiva, alt Kungs
betel- var en gammal landsväg. Dess raka förlopp, i huvudsak längs 
vallendelaren mellan Höjeå och Torrebergabäcken, och dess tydliga 
undvikande av bytonllerna visa otvetydigt, nll det är resullatet aven 
medveten och planmässig anläggning. Otvivelaktigt härstummar det 
från dansk tid. 

EIt annat kungsbete framträder på lantmäterikartor och på ek. 
kartan (kb\. Klågerup) längs griinsen mellan Önneslöv och Hyllinge. 

Då jag i della arbete icke hehandlar vägarna, skall jag här icke 
gå närmare in på problemet om dessa kungshetens ~\lder. Liings viigell 
Lund-Getinge fanns enligt kartan över Ö. Odarslöv (1790) även ell 
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liknande kungsbete. Från 1800-talets början finnes en förteckning över 
ett stort antal kungsbeten i Skåne,48 men intet av dessa förefaller all 
ha haft samma omfallning och karaktär, som Beden i Bam härad. 

Den 5.1< .• Gulan 40 eller .Gienget. eller .Tvekastet., som P:I sIOl'sl<irtes
l<arlan över Vallkärra Torn 50 följer gränsen mellan Ladugårdslllarkell och 
nämnda by, torde vara ett minne av den väg, som på Jluhrmanns karta 
(H j c h t e r 1929, del n, [)I. IX) går mellan Lund och Flnde\'adsmölla. 

INÄGORNAS ODLINGSSYSTEM. 

I{ r i s t o f f e r s s o n har skildrat motsättningen mellan ensäde 
och treskifte i Färs härad. En översikt över de tre odlingstyperna i 
Skåne, treskifte, tvåskifte och ensäde, har lämnats av C a m p b e Il 
(1928). Dessas utbredning har vidare undersökts i VästergöIland, Got
land och NärkeY De utmärka otvivelaktigt tre väsentligt olika jord
brukssystem, som varit av fundamental betydelse för utformningen av 
den gamla jordbruksbyn och dess näringsorganisation. 

Strängt taget beteckna de tre termerna treskifte, lvåskifte och 
ensäde endast det antal år, som en viss vdng (gärde) lllåg inne», d.v.s. 
under vegetationsperioden skyddades från betning av kreatur. Dc be
teckna däremot icke, hur ofla ett visst jordområde besåddes. I överens
stämmelse med vedertaget bruk kallar jag med en sammanfallande term 
dessa tre begrepp för odlingssystem. 

Treskilte innebär, all en viss vång ligger inne 2 år av 3. 
Tvdskilte innebär, aU en viss vång ligger inne lika länge som 

den ligger för fäfot, vanligen 2 på varandra följande år av 4. 
Ensäde, troligen den enda av dessa termer, som i äldre tid var 

gängse i Skåne, innebär, all en viss vång årligen ligger inne. 
Vanligen har en by med treskifle 3 åkervångar och en by med 

tväskifte 2 åkervångar. Men åkervångarna kunna också vara flera. 
Yllerligare ett odlingssystem bör uppställas jämsides med de f'örra, 

nämligen extensiv lyckodling, som består i all en vång eller lycka ligger 
inne en kortare tid, vanligen två år, för att sedan ligga ute en 
längre period. 

Men dessa termer säga alltså intet om hur ofta vången besåddes. 
Tvärtom kunde odlingsintensileten variera mycket starkt inom en vång. 

4" K Koll 2 Ilk 19: l. 
49 Jfr n r u h \I 1931, s. 71. 
1)0 ~rr,K Vnllkärra akt 2. 
u L i 1\ el g r c \I 1937, l\[ o b c I' g 1938 och H n 1\ 1\ C r b c r g 1941. 
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I en tvåskiflesvång kunde den hästa jorden sås 2 år av 4 och den sämsta 
kanske bloll 2 av 20. Det enda absolut fasta i en sådan vång var, all 
hela vången låg för fäfot två III' av fyra. I en ensädesvång fanns intet 
som helst bindande, utan odlingen kunde teoretiskt sell variera från 
årlig sådd av ell visst siidessing till vilket som helst oregelbundet 
odlingsschema. Med viixtföljd menar jag den ganska oföränderliga 
cirkulation av trädesår och sådd av ett eller flera sädesslag, som 
begagnades för en viss åker. 

C a m p b e Il har övers i k iii g t skildrnt de skånska odlingssyste
mens utbredning och de hushållningssystem, med vilka de voro för
bundna. I det följunde redogöres mr odlingssystemens förekomst inom 
området. De olika växtföljdernn hehandlas i samband med odlingen av 
de olika sädesslagen. 

Treskiftet var utmärkunde för Skånes bäst uppodlade bygder, 
särskilt för sydvästmoränens område, och var en av det gamla by
landskapets allra viktigaste grundvalar. HeJa åkerbruket präglades av 
den treåriga cirkulationen, »vångaviinllingen p , den princip, till vilken 
byns liv och organisation voro oupplösligt knutna. 

Den normala följden i vångaviinningen vur komvång, rågvång 
och trädesvång.52 Anledningen till all kornet följde på trädan, var, 
alt man önskade all kunna låta kreaturen beta trädesvången så länge 
som möjligt på hösten. 

Kartan över Fjelie m.m. (fig. 28) visar tre typiska treskiflesbyar. 
Inom det undersökta området förekom treskiflet nästan överallt inom 
sydviistmoränens och sydostmoriinens område. 

Några få undantag funnos. Lunds stads ägor få sålunda anses 
ha legat i ensäde. Kartbeskrivningen av år 1704 (L. We i b u II 1919, 
s. 10) ger vid handen, all man icke (åtminstone ej planmässigt) lade 
ut vångar och lyckor till bete. Tillgången pA betesmark var god. och 
det annars vanliga skälet, all en del av inägorna behövdes till betes
mark, fanns icke här. 

Gränserna mellan vångarna \'oro i helvångsbygden alltid radiellt 
utstrålande från bygatans centrum (jfr kartan över Fjelie m.m.), be
roende på aU man måste ha möjlighet all från bygatan direkt kunna 
släppa ut djuren på bete i triides\'ången. Vid bygränsen sammanlöpte 
byns vångagränser oflnst med grannbyarnas, men själva bygränsen var 
endast mera sällan hägnad. På så siW kunde djuren i en bys trädes
vång utan hinder passera griinsen lill en eller flera grannbyars Iriides-

02 1\01108 ibland .orcvdngclI" 
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vång, något som ej ansågs som en olägenhet och som i varje fall vida 
uppvägdes av fördelen all slippa uppföra och underhålla en hägnad 
längs by gränsen. Ell vdnyalay kunde på della säll bildas av byar (eller 
ensamgårdar) , vilkas inägor stölle ihop. Några exempel på stora vanga
lag mu anföras: 

Icke siilIan omtalade i litteraturen äro dels vungaluget Stora ~Iölleberga 
OstreYflng. Bara Viistrevång-VärlJy Möllevång-Skummurps Ostrevung. dels 
vungalaget Tjustorps Norrevång-Värby Viistreyung-Skammurps Södreyung
Bjershögs Södreyung, båda skildrade i L ö n q v i s t s beskriming ay Bara 
härad 1775, där det även redogöres·för folksederna i samhand med det .ryra 
byars uldermanskap>, som uppstått i samband med dessa yångalag. 

Av lantmiiterikartorna framgår, att vungulag funnits, i vilka iinnu fler 
byar haft del, t.ex. följande: 

a) Lomma Lillevung-Vinstorps Ostreyållg-Kursturl's Ostrc\·lillg-Hje. 
rups Västrevång-Akarps Norreyung-Alnarps l\{öllevulIg. 

bl Nordanu Norrevång-Burlövs Södrevung-Kabhurps Ostreviing-Tot· 
tarps Västrevung-Görslöys Norrevång. 

c) Drågarps Västrevång-Gullåkra SödrcvulIg-Djurslövs Norrevl'ing
(med största sannolikhet) Görslövs Ostrevung- (och) TottUI'PS Ostrevang
samt möjligen Timps Storevång. 

Arlövs Ostrevung lades i vångalag mcd BurIöys ViistrcyulIg omkring 1740 
(MLK Durlöv 6). 

En överenskommelse mellan Arlövs och Sunnalll\ lJyar ur 1784 (tryckt 
i BBHB 6: 55) visar, att Segcå åtminstone på della stiille icke utgjorde något 
avbroll i vungalagssystemet. (e a m p b e II 1928. s. 50, anser, all Segcu åstad
kom ell dylikt avbrott.) 

I undantagsfall kunde ell treskiftesvångalag få en utsträckning av 
upp till 5 il 6 kilometer och en yta av bortåt 10 kvadratkilometer. 
Hälften av dessa mått torde ha varit det normala. 

Tvdski/te dominerade Vombsandslällen öster och sydost om Vebe· 
röd. Vanligen låg vardera av vångarna inne två år i sänder. Även 
tvåskiftet föranledde bildning av vångalag, till ylvidden stundom 
slörre än Ireskirlels störsla. 

Orsaken till skillnaden i tvåskiflets och treskiftets utbredning är 
den, all sandmarkerna icke Iilläto en så intensiv odling som två års 
sådd på Ire. Del var allisa ingen mening i all vurje år Jåta 2/3 av 
marlwn ligga inne och sålunda minska hetestillgllngen mer än nödigt. 
I en tvdskiftesby ligger ju hälften av den odlude jorden ål'ligen för 
färol, i en Ireskiftesby däremot endas I en tredjedel. 

Ehuru huvudsakligen belägna inom nämnda onll'll.de hilde en del 
stora byar treskifle, såsom Revinge, Veberöd, Hiilleslad, Sandby och 
O. Tvel. rl3 

--b. För Sundby och ö. T"cl äro dock kiillornn rn\n sA sen lid som 1810 och 1823. 
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F'ig. 35. TioncJcsiillninscns kornliondc (1690). 

vikt rör kornet. Jorden i Sjöstorp och Alberto (1682) sades icke vara tjänlig 
till rågl1lsäde. 

Tydligt iir, all kornjorden ansågs vura av siimre kvulitel än råg
och korn jorden. 

Utanför sydviislmoräncn förckom det ickc sällan, all rdg- och 
kornjorden hell vilade under en eller flera Ireårspcrioder även i 
Ireskiflcsbyar. 
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Som exeml,et kunna nämnas Yddinge och Hotmeja på nordostmorän 
och i synnerhet byarna på VomIJsanden, l.ex.. Veberöd, diir mer un hiilften 
a\' råg- och kornjorden icke utnyttjades maximalt, d. v. s. icke besdddes varje 
dr vången låg inne. (Jrr nedan). 

Kurtorna över rugens och kOJ'nets inbördes proporlion i hela 
Skåne bestyrka de ovan anförda iakllagelserna om de båda sädes
slagens beroende av jordmånen. Jag hänvisar främst Iill kartorna över 
tionden av korn och rug år 1569 och den inbördes proporlionen mellan 
dessa sädesslag (fig. 32 och 33 och pI. 5). Vad först den absoluta fördel
ningen beträffar, framträder den baltiska moränens särställning i fråga 
om spannmålsproduklion klart och tydligt icke minst inom undersök
ningsområdet. Kartan över de båda sädesslagens relativa betydelse 
visar en påtaglig men icke alltför stor övervikt för kornet inom större 
delen av sydviistslällen med undaning för Falsterbohalvön och Vomb
siälIen, vilka voro Skånes mest utpräglade rågodlingsdistrikt. I skogs
bygderna väga räg och korn i allmunhet jämnt. Mycket stark övervikt 
för kornet förekommer i vissa trakler av SydvästsIälIen, såsom på 
lerslällerna söder om Skälderviken, vidare i Ingeistads och Jiirrestads 
härader och Iiings siluJ'områdets sydvästrand. Trots åtskilliga olikheter 
i detalj (vilka med hänsyn till källornas natur äro rimliga) visar lionde
sållningen (fig. 34 och 35 samt p!. 8) liksom de fåtaliga tiondeuppgif
ternu från de knappast normala åren 1680 och 1681 (pI. 6 och 7) samma 
grunddrag. 

Dessa framträdn även i mycket skarp relief pil kartan över räg 
och korn som naturuprestulioner enligt 1663 års jordebok (pI. 9). 
Jag hur ovan framkastat tunken, all man i Inndgillet, den vikligasie 
naturaprestalionen, måste se en fingervisning om överskolIsproduk
tionen. Denna senare beror naturligtvis såväl på produktionskvantilelen 
av de oliku sädesslagen som på konsumlionsbehovet. Även om della 
senare undandrar sig bedömunde, iir det dock påfallande, alt kornlnnd
gillets område fukliskt läcker trakter med större produktion av korn 
än av råg. Eli undantag ulgöres av Luggude härad. Men där var spunn
målsproduktionen över huvud tuget nv mindre betydelse. Kurtan över 
nnturaprestationerna är för sädesslagens vidkommande av intresse i 
första hund ifråga om områden, som överhuvudtagel hade spannmåls-
överskott (jfr nedan). "-

All rågen har så stark ställning som naturnprestalion i sydvästra 
Skåne är, som jag tidigare påpekat, en bokföringsfråga. 

Kurian över nnturapreslalionernn inom området (pI. 14) visar 
visserligen icke kvanlileternn inom varje bebyggelseenhel, men den 



ger dock en god hild liV förekomsten av de olika slagen uv spannmåls
landgille. Korn förekommer i de allra flesta hyar på baltisk morän men 
är öster om RonlCleåsen oVllIlligt, och då det förekommer, ih' det 
kvantitativt tämligen betydelselöst. Detsamma gäller dess förekomst 
på skifferurbergsmoränen utom i byarna närmast morängränsen. 

Rågen är kvantilativt viktig som naturaprestation i de flesta, dock 
icke i alla byar öster om Romeleåsen. Viister om denna förekommer 
den hlott i få fall, exempelvis i de sandiga hyarna Ryd i Skabersjö 
och Onsvala. 

Havre. 

I-Iavrejordell utgjorde eH icke ov:isenllig del av åkern. Jag har 
ovan påpekat, hur kartan över Fjelie med flera byar visar, all havre
jorden oftast utgjorde den avliigsnare delen av byns mark. Della var 
tydligen en följd av all havren var det ifråga om jordens bearbetning 
och gödsling minst krävande sädesslaget. Gödseln räckte i allmänhet 
blott till för den niirmast byn liggande :\kern, och redskapens tyngd 
och svårhanterlighet gjorde, all byns perifera delar, ofta belägna pil 
ett hetydande avstånd, ej kunde bliva föremål för lika omsorgsfull 
bearhetning som de centralare delarna av åkerjorden. Detta kommer 
ocksl\ till uttryck i lantmätnrnlls uppgiftcJ' om jordens mylliglwt.r·T 

Myllll och myllig jord förekommer i allmiinhet blott i den i förhållande 
till hylomten centralt helägna delen av bymarken, d.v.s. rug- och korn
jorden. Bortsett från grusjordar och styvare lerjordar måste mylligheten 
i första hand vara beroende på odlingens intensitet, d.v.s. intensiteten 
i gödsling och benrbetning; och alt många århundradens skötsel respek
tive misskötsel av åkern gav starkt utslag, är mycket naturligt. Visser
ligen kan stor mullhall också hero på all uppodlingen skelt i ell tunt 
ton' lager, men man behöver dock knappast räkna med denna faktor 
före dikningarnas tid .. Jorden i siinkorna var ju mera sällan odlad . 

.Jag framhöll belräffande kurtun ÖVCl' Fjelie m.m., utt havJ'c
odlingen hetingades av den naturliga jordmånen, i det all tyngre jordar 
gärnu besåddes med havre, el'lersom de voro olämpliga för råg- och 
kornodlingen. Dct visar sig också, alt liksom kornet starkust dominerar 
över rågen på den haitiska Illoriinen ovanför den marina gränsen och 
på den marina leran i Nevitshögs socken, så har havren dUr sin 

~7 Ilanlmäterihandlingar an\'iiudas ullryckcn mylla och myllig jord för jord, 
!lom föreföll all lut hög mullhall. Jag am'änder därför i della sammanhang 
ullryckel .myllighet. för all undvika det moderna och mera exakta ullrycl\C1 
>mullhllll •. 
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fa rkasle st ä llning i fÖ I'hållande ti ll sum man av råg och korn. På _ omb ~ 

Jä tten har h an en där emot en försvin n ande liten Jlety dels ' . D Il är 
a v s1örre vikt inom ldffer urJJ rg' morän ' n men spelar där i alhnänhet 
en p å ta gli <Tt obetydligare roll ti n på den h aItiska moräne n. 

Kartorna ih 'er liond n a v havre l ;jli\:! tig. . () o -h 38) visa, hur 
ju . t d en b a l1 isk a m oränen var (Iet enda h(·tydande od lingsum rå det för 
d etta sädes ' lag . Bort 'd t från n ord \'ä lra ' k :'luc iivC'r cllss lämde havre-
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Fig. 37. Tiondesättningens havreiionde (1690). 

området tämligen väl med treskiftets utbredning (se C a m p b e Il 
1928, karta I). Havreodlingen var icke klimatiskt betingad som i det 
nederbördsrika Nordvästeuropa. L i n d g r e n (1939, s. 41) har funnit, 
aU även i Falbygden havreodling och treskifte uppvisa stora överens
stämmelser i sin allmänna utbredning. Han förklarar förhållandet med 
att åkern i ett ensädesområde ligger inom samma hägnad som ängen, 
så aU de bärgade ängarna icke kunna betas, förrän även all gröda 

! 
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ilr hii rgau. vHrig ·nvm h avren, ert ' )" ' 0111 Ut>ll är l a :-, t r ve k r senar 
än r åg och korn . mi\. ·tt' fördr öja dylik hC'tlliw'. I e lt lrp..; ldfte oOll',tde 

är :lkcr n dih'clIlOL Jlll' l' e ll N' m in drl' u vski ld frall ~i I l~cn, \'H I'för denna 

" llan' kan lJelfl , 111 dan ba r n ä lJllll tår på å k t?rIl, Dl n~) förklarin" 
iir (loc k ]{JJ ;1 ppu~1 It å llku' fik Sld\ n cl> idl \l1l11nande, Frirst och främst 
ou ltHlt' · dnck I 'll Jd b u\'l'(' i ensH ,l!'sO lllrad(·t i lIol'uvä ·tra Ska lle, l\lyek t' I 
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eller litel havre hHr naLllrligtvis samma eHek t i f r'åga om förd röjande 
av bet t i väng 11. Virl:1I't~ kan man n og \' :'iga på lå. a lt b et s tillgån"en 
var Hl 'ek eL k nappa re just inom treskifte ts om råde iin i det övriga kåI1\'. 

En n ä rmare lill h and li 13 gand förklaring är d n, ' tU det inom 
den baItiska m oränt' ll ' omr :'ide, d .v.s. treskift t områd var lä tt att 
bryta ake.r och aH den na turl iga jurdmimen var tillräcklig t god för 
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Fj~, JO, L'PPK ifl l'IIU gUlla !llo t! s ju h iirnd I\'ill inom d SlI hämtl l'c lcf'l<n tt,' ll tl ban!' 
saku Hs1 . H,· II'c- kni ll ;..:a r .}fl nl fig . 4L. 

all havre "k ull[' k un na v~i xa utan nämnvi-ird sk ötsel a v jo rden, P å jor d, 
som lJlan - skö ttE'. od lnde -man de v~i rd 'fuUaf(~ .-ädesslag IL !\1agrar e 
jo rd måst e skötas, om den öv erh uvud tage t ~kll ll giva na g() 1. Man får 
h 11er inte glöm ma. a tt beh ovet av h avfP t ill fuder ma ,\. h<l ' a rit väsent
lig t stör re pa den il11g. - ch he te. fulliga s lä lten än i a nd ra trakter', 

' amma htlvlI rl dn lg som 151-\9 års k~l d or \'iSar karta n över t io lId '
-' ill lnin"e ns ha n (' In g, :37 och 41 ) ot:h ~i\'l' 1l karlorna l'ver priistplilllld l' ll 
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1680 och 1681 (fi g. :1U oc h .to). Dp~t () l1w r påf:d l' ll1d ' ä r da karlan öve r 
h a vren som na lurapr >s la tioll e nligt l ÖU3 å rs jordt'hok (fig . 42) . Jag har 
ovan framllftllit, att de llna h av re enrlas t till m ind re del kUll h a v:l rit land
gille : landgillehavre kan ].H\\' isas (Kyrkh eddi llgc och Kornheddinge) m en 
endast sällan. Havrl'avgiflC' lI bar i s tället I,fta"t liteln gäs teri , och 
h avre' som naturapresbt tion a vkrävdes trak te r , vilk a enligt tionde
uppgifterna saknadl> eller l'lLdas t h a de ring:! havre'odling. Men man 

9 
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må ihågkomma, att kartan är relativ och visar havreavgifter i för
hållande till avgifter i råg och korn. Absolut äro dessa havreavgifter 
oftast icke särskilt betydande, vilket även framgår av kartan över 
dominerande skatteartiklar 1663 (fig. 49). Frågan om gästerihavren 
förtjänar sin särskilda undersökning. Jag påpekar endast kontrasten 
mellan V. Göinge och kringliggande härader. 

Var havreodlingens utbredning i Skåne icke betingad av större 
eller mindre nederbörd, så finner man dock ofta i den enskilda byn, 
att havrejordarna hade samband med hydrografien, i det att de hade 
sämre naturlig dränering än råg- och kornjorden, och ofta finner 
man också, att havrejord intar mehanläge mellan väldränerad råg
och kornjord och sank ängsmark. I Dalby talas 1786-88 om havrejord, 
som med diken kan bringas till kornjord. 

Vi ha alltså funnit, att tre geografiska faktorer inom baltisk morän 
voro bestämmande för uppdelningen i råg- och kornjord å ena sidan 
och havrejord å den andra. Havren odlades pd l) avlägsna, 2) tunga 
och 9) mindre väl dränerade jordar. 

I de flesta kartbeskrivningar angives odlingen av havre i treskiftes
lagarna ske efter schemat havre - havre - träda. Emellertid uppger 
JR (som We i b u II framhåller 58), att hayrejorden under rågåret an
vändes till tjudring av dragare, i första hand hästar. 59 Det visar sig, 
att de byar, där detta enligt JR förekom, ej hade någon utmark och 
alltså hade ont om bete. Å ven förekommer uppgift om att havren 
användes till »skärefoder». Det var därför naturligt om utsädet av 
havre proportionellt var större än skörden. Detta förklarar, att tionde
sättningens havretionde är proportionellt större än stubbeIängdernas. 
Det ligger vidare nära till hands att antaga, att havreodlingen som 
den mindre viktiga var mera konjunkturbetonad än råg- och korn
odlingen och att den därför i efterkrigsårens stubbeIängder betydde 
mindre än normalt. 

Sådd av havre i råg- och kornjord ansågs enligt JR för Nevitshög 
resultera i att jorden blev fördärvad. Men detta hindrar inte, att flera 
lantmätare använda ett begrepp korn- och havrejord, som väl innebar 
växtföljden havre - korn - träda. 

I varje fall nämnes 1721 i Vinninge ängvång en jord, som var bättre än 
annan havrejord och hade odlingsschemat havre - korn - 4 a 6 års träda. 

58 1923, s. 91. 
58 Så även i Nevitshög 1775, K Koll 2 pk 398: V. Jfr även F i n k 1941, s. 45-46. 
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Exempelvi ' i Önnel'ups b y (jfr ovan ango karlan (', ver Fjclie mom.), 
hal' jag pårat en pa åcnde fO ' rbä ttring ~I v åkerbruket. bes lående i 

ulbreuning av korllodlillgen pa havreodl ingens hekos tnad . ~ Uppgödslad 
ha r ejord » är IL uttryc k. som m an l räffar på dh ocb då lin der 
1 7fjO-tale t. 
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Förutom den vanliga växtföljden hmm~ - havre - tråda ha vi 
alllslt konstaterat schemat I!avre - tjudril/g - träda samt haft skäl 
alt antaga, all havre - korn - träda förekom. Även kartbeskrivningar 
omtala havrejord, som besåddes bloll ell år uv tre (Viirby 1694), och 
från så brukade jordar var steget inte långt till s.k. ödesjordar, som 
besåddes endast vart sjätle eller nionde lir, ja, i Borgeby gårds ena 
åkervång fanns havrejord, som låg (ide i 30 år. JR och några lant
mäterikartor uppgiva, all en del huvrejordar besåddes varL fjärde, 
femte, sjunde eller ällonde år. Sil kan ej exakL ha varit fallet, ty eH 
sädesår måste då förr eller senare ha snnunnnfaIlit med vångens 
trädesår. Himligt är, Illl anlalet trädesiir mr en dylik ödesjord i någon 
mån varierade med konjunkturerna (jfr nedan om havrejorden i 
Önneslövs ängvång) . Betecknande lir, all det i Dalhy lir 1682 fanns 
havrejord, som icke odlats på 30 år. 

Däremol voro havrejordarna i iingvångal'lla oheroende av Ire
iirsperioderna. 

I ängviingarna i L. Ullpl\kra (1703) och i 'fejarp (1721) beslIddes havre
jordcn vart tredje I",r, i Vinninge (JR) vort femte och i Nevitshö~ (JU) vart 
sjätte ii r, i Hyby vart femte och vorl sjunde (JR), i Önneslöv (1719) vart 
sjätte nr, understundom med liingre mellanrum. l 'fejarp odlades denna hovre 
mest för holmens skull. I Torreherga (1729) hesåddes havrejorden i äng
vången i tvii år och vilade sedan i nio. l IJara iingvång brukodes JlUvrejorden 
enligt JR varje :1 r, men denna uPllgift heror troligen pIl missförshllld, ty 
enligt kartheskrimingen 1695 besnddes havrejorden i två ii r, låg öde i tvu iir 
och höstades sedan i 6 Ilr. Annars sakllas i alhnänhet uPPHift om huruvida 
IUl'ircjorden under de icke hesådda liren ullvälldes lilI höslåtter eller 1:,g helt 
öde. Ihland betecknas dell ohrukade havrejordelI i kartheskrivningen som 
linda (Ilorgehy hy 1767). I Nevitshög (1775)60 nyttjudes huvrejorden i iing
vångarna, lliir den ej hesiiddes, till hiistkrcaturs tjudring. 

De tidigare onllnlnde (;dehahitalionernns jord hesåddes »mr sin 
avlägsenhels skull» huvudsakligen med havre. 

Råg- och "OIJeleocllill!1t'll oel! det cm de.t;.o;a sådess/(I!I pr<iu1ade dkerbruket 
på l' ombslcillen. 

Bovetets relaliva hetydelse ii .. del svårare all få eH grepp om iin 
om hetydelsen uv de övriga siidesslagen. l Lundeb()kens tiondellppgifter 
förek()mmer ju (;verhuvud laget ej bovele, och ej heller Iiondcsiitlningen 
skedde i b()vele, dock med Ilndantng liV Vomhs by, där c:a en ållonde
del av tionden sntles i bovele (boveletionden slopades dock vid en 
revision, s()m mljde kort eHer tiondesiillningen). Trots della förekom-

U" I{ Koll 2 (lk :\98: ". 
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mer dock bovete i Veberöds by i 1681 års stubbeIängd och uppgick 
där till c:a 2 % av den otröskade tionden, och 1682 uppges bovete
tionden till samma procenttal i Hällestad och i Vomb till en femtedel 
eller sjättedel av hela den otröskade tionden. 

Ej heller JR har några fullständiga uppgifter om bovetet. För 
Färsdelen nämnes bovete endast i Björka, där det utgjorde en tiondedel 
av utsädet. För de övriga byarna nämnes intet om bovete, fastän det 
med säkerhet odlades även där. 

JR för Bara nämner bovete i Hässleberga (c:a 4 % av åkerarealen; 
besåddes vart sjätte år), i Grevie och i V. Hemmestorp (c:a 1 % av 
arealen, besåddes vart tredje år). 

Kartbeskrivningarna giva bättre upplysningar om boveteodlingen. 
Av kartan över Everlöv m.m. (fig. 29) framgår hur stor yta, som upptogs 
av råg- och bovetejord. Man odlade i tvåskiftesbyarna i Vombområdet 
enligt schemat bovete - råg - träda - träda. I allmänhet såddes 
dock jorden blott varannan, var tredje eller var fjärde fyraårsperiod 
- tvåskiftet hade ju en fyraårig cykel i motsats till treskiftets treåriga. 
Åker, endast besådd med bovete och aldrig med råg, torde knappast 
ha förekommit eller åtminstone ha varit mycket ovanlig. Däremot 
fanns schemat rdg - rdg - träda - träda med överhoppande aven 
eller flera perioder. Som kartan över Everlöv m.m. (fig. 29) visar, 
delades jorden i St. Rödde i rågjord och råg- och bovetejord, och jag 
har framhållit, att den förra gödslades och den senare icke. 

Det var blott i undantagsfall, som man besådde dessa jordar, varje 
gång de lågo inne; ända till fem perioder kunde gå, utan att en viss 
åker besåddes. Den växande grödan erbjöd sålunda i sandens tvåskiftes
landskap en helt annan bild än i den baltiska moränens treskiftes
bygd. I den senare var oftast hela vångalaget med undantag av de 
ofta tämligen obetydliga ängstråken besått, när det låg inne, och måste 
erbjudit anblicken av ett hav av säd. På sanden stodo däremot de 
besådda åkrarna i en vång mycket glest (jfr fig. 43). 

Här gäller samma sak, som ovan framhölls på tal om ödejordarna 
i treskiftesvångarna, nämligen att lantmätarna måste ha misstagit sig, 
då de angiva siffror sådana som två års säde och tolv års träde. 
Summan av dessa tal måste vara jämnt delbar med fyra, eftersom 
tvåskiftets cykel var fyraårig. Man får naturligtvis här inte taga 
lantmätaren på orden alltför mycket, och trädesårens antal har nog 
varierat åtskilligt för en och samma åker. 

Tvåskiftet var den extensiva råg- och boveteodlingens naturliga 
system, liksom treskiftet var den intensivare råg- och kornodlingens. 
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F ig. 4:\. OLllingsi ul ,·"il!'l '· 11 p il () ~ t ru H"Ill Illl' s to r ps a k"rjorLl 1706. J f r fig . 29. 

I nordvästra delen av Vomhsandslittlen blandad~'s des ' a odlingstyper, 
och vi få där treskifll'l1, vilkas Il' skifteskaraktär uppenbarligen b e
s tämts nv d t:'ll i d em ing~le lld t' råg- och kmnjord, :n, men som likväl 
även inne 'lö t ;J\" evärda areal J' 1'3."- Qch hovetejord. 

Följande arealuppgifter u r kartbeskrivningarna visa, att procenten 
maximalt besådd åker (2 år a v 3, resp. :2 av 4, alltsa alla ar vangen 
låg inne) var påtagligt s törre i treskifteshyarna Hällestad och Veberöd.«l 
än i nedan nämnda tvåskif tesbyar. Endas t åkern i d tre. r esp. två 
akervallgarna ~ir medräknad. 

T reski fte : ebe l'ud . 
Häll si <\(1 

T v Ib k i!k : E verJö" 
Karup 

Maximalt b esådd 

åker i å kervån g. 

34,5 Ofo 
31,5 
17,8 

16.5 

", SOlll ltlHh'dag f ik \ll' tlan a n:.;inw ~irrr Ol' l ii r \, p!wrör!s by har ja ' aLIv ä nt 

bea rJw lningar:tv , 1( '1 1 äldsta kar iDu .' ar t'1l 1u ppgi fl er. \'ilka utfö rt s av E. Q l s s o n. 193 7_ 
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Bläntarp nr 27 . . . . . . . . . . . . . 5,8 
Ö. Hemmestorp nr 1 ........ 4,0 
St. Rödde nr 1 ... . . . . . . . . . . . O 
Östarp .................... O 

I en by, där all åker vilade i en eller flera (tre- eller fyraårs-) 
perioder, blev det årliga utsädet praktiskt taget icke större, om treskifte 
ersatte tvåskifte. Men däremot minskades betet. För åker, som bru
kades alla år, som vången låg inne, medförde treskiftet en ökning med 
en sjättedel av den årligt besådda arealen. I många treskiftesbyar på 
baltisk morän besåddes varje år, som vången låg inne, närmare 100 % 

av åkerarealen, och det betydde här icke så litet, att man hade treskifte 
i stället för tvåskifte, trots nackdelen, att betet blev en tredjedel mindre. 
Det är tydligt, att även i Veberöd och Hällestad, vilka hade tillgång 
till stora betesmarker, den tredjedel av jorden, som besåddes maximalt, 
ansetts tillräckligt stor för att motivera treskifte. 

I själva verket innebar även tvåskifte i en by utan maximalt brukad 
åker, att onödigt mycket jord låg inne årligen och sålunda undanhölls 
den betande boskapen. Också lät ägarinnan till Vombs by 1736 indela 
de två åkervångarna i fyra vångar, vilka skulle brukas ömsevis på så 
sätt, att varje vång brukades i två år och sedan låg i träda i sex år. 
För de tre extensivare vångarna i Revinge (1763) gällde ett liknande 
system. 

I motsats till den baltiska moränens byar hade Vombsandens byar 
åtskillig råg- och kornjord, som brukades med längre perioders mellan
rum. Vanlig är uppgiften om 4 års säde och 8 års träde. Detta måste i 
en treskiftesby betyda schemat korn - råg - träda - korn - råg -
7 års träda. 

Differentieringen på olika sädesjordar ansluter sig även här till 
mylligheten. Beskrivningen över Hällestad 1719 har följande karak
teristik av de olika sädesjordarna. 

Råg- och Kornjord 2 års säde, 1 års träde, sandmylla 
Korn- och Havrejord »» » »» » sidlänt eller leljord 
Råg- och Bovetejord »» » 6» » sandmylla eller sandjord 
Havrejord »»» »» » kall sand 
Råg- och Bovetejord »» » 12» » sandjord 
Havrejord »»» »» » lerjord 
Råg- och Bovetejord »» » 18» » skarp sand. 

Karakteristiken återkommer med få variationer i alla kartbeskriv
ningar för sandområdet. Havren är förbehållen sidlänt jord och lera, 
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råg - korn förutsätter sandmylla, och bovetet sparas till de sandjordar, 
för vilka gödseln ej räcker till, såsom det uttryckligen säges i beskriv
ningen för Stora Rödde (1706). Kvar står frågan om varför Ö. Hemmes
torps åker kallas endast rågjord och ej råg- och bovetejord. Det är dock 
mycket möjligt, aU den senare termen helt enkelt förkortats på samma 
sätt som råg- och kornjord av somliga lantmätare kallades endast 
kornjord. 

Även i treskiftesbyarna väster om Romeleåsen förekom här och var råg
jord på sandiga ställen, såsom i Örup (1711), Grevie (JR), Önsvala (JR) och 
Västraby (1771) samt i ensädesbyn Ryd i Skabersjö socken (1771). 

Medan högsta tänkbara värdet för den åkerareal, som i medeltal 
besås varje år, för en treskiftesby är 66,6 % av hela åkerarealen och 
för en tvåskiftesby 50 % (för en ensädesby 100 0/0), var siffran för 
den verkligen besådda arealen i Vombslättens byar mycket lägre. 

Även för en treskiftesby som Veberöd stiger det ej till en högre 
siffra än 31,4 0/0. (Häri ingå alltså två tredjedelar av de ovan anförda 
34,5 % maximalt besådd åkerjord, och resten är extensivt odlad mark 

de två vångar, som det året ligga inne.) 

Några värden anföras i nedanstående tabell: 

Av åkerarealen 
besås varje år 

Vebel"öd ........................... 31 % 

Hällestad ... ......... ......... ... 31 
Karup nr 1 ..................... 26 
Bläntarp nr 27 ............... :w 
Östarp nr 1 ..................... 25 
Rödde nr 1 ..................... 22 
Ö. Hemmestorp nr 1 ......... 20 

Den extensiva lyckodlingen. 

Den extensiva lyckodlingen hade en växtföljd, som i hög grad 
överensstämde med den, som tvåskiftets sämre råg- och bovetejord 
hade. Den förekom bl.a. vid Borgeby på den av sand och grus betingade 
strandfäladen vid Öresund. 

Ett tiotal lyckor om c:a 50 tId »av klara sand» angivas 1722 ha växt
följder varierande från 2 års säde och 20 års träde till 1 års säde och 30 års 
träde samt 2 års säde och 40 års träde, ja, Kabbelyckorna vid byn voro öde 
sedan urminnes tid. Lyckorna besåddes första året med bovete och det andra 
med råg, och de fordrade stort arbete med hägnaderna. Man fick av båda 
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siidcsslagen 4. il 6. kornet. Ännu i skiflcsprotokollct uv 1859-60 anföres, all 
glImiu spår av IIIt fäladcn niistan övcrllllt varit odllld, finnu syntcs i dc radcr 
a\' stiingselvallur, som tydligen utmiirktc de samla inhägnadcrnas gr/inscr 
och storlek. 

Vid dclningcn a\' Fliidic utmark 1769 förcföll dcn södra och bättrc och 
till råg- och hovctcodling dugliga dclcn a\' densamma ha varit upptagen till 
odlins i äldrc tid. 

Även på sandbackarna längs Homeleåsens öslra fol, I.ex. i Veberöd 
och Blänlarp förekom mo lalrika exlensivt odlade lyckor, vilka liIl 
sin karaktär skilde sig från nordoslmoränens ensädeslyckor. De förra 
fingo ligga inne årligen, endaslom dc innehöllo mycke I äng. 

Det förul omlalade Bonarp är ell Iypiskl fall (jfr fig. 30). 

I det sandiga omr:'idet vid Kfivlingeåns nedre del odlades jorden i 
två ur mot 16 års Irfida, exempelvis i norra delen av Lackalänga 1 iGU, 
där sädesslagel dock icke angives . .Jorden kallns gripsjord, vii kel inne
bar, all den ulskiftades på bönderna varje gång den skulle besås, ell 
ganska naturligt förfaringssäll med en så sfillan odlad och överhuvud 
knappasl sköll :\ker. (Eli annat exempel på gripsjord är den viislligasle 
åkern i Flädie Mellanvång; 176U kallades den Alhniinningsjord (be
såddes Ivå år mol lio års träde) och 1801 Gripsjord ; den är på den 
äldsla karlan ej legskiflnd). - .~ven i Slävie Olulalas dylik sandjord; 
den var ljllnghevuxen och uppkördes slundom efler flera lirs vila men 
VHr dock av s:\ ringa värde, all uvkomslen icke lönade mijdan. 

Ensäcle.o;jorclarnCl och deras mixllöljd. 

En nödvändig förulsiillning för all en bys eller gårds hela areal 
skulle kunna vara ensiidesjord, var, alt utmark fanns i liHräcklig 
omfallning. Ensädesjorden fredades varje år, lills skörden ägt rum, 
men uppläls nalnrligtvis därefler lill bele som annan jord. Man kan 
emellerIid Hinka sig Ivå slag av ellsädesjord, dels sådau som infredas 
på höslen fiir all möjliggöra sådd av höstråg, dels sådan, som försl 
vid liden för vnrsådden inslänges, Det senare slagel av ensädesjord 
synes ha vari I regel (jfr 1\ r i s lo fr e r s s o n 1924, s. 85). Hardeberga 
kunde exempelvis inle så vinlerråg på grund av den skada, grannhy
boskapen gjorde höst och vår. 

Växlföljden i Hardeberga var densamma som i Ireskiflesbyarnu: 
på råg- och kornjorden Ivå års säde - eH :\rs Iräde samt på havre
jorden oflasl ell års säde -- Ivå års Iriide men iiven Iva års säde - ell 
års Iräde eller eH års siide - sex års Iräde. 
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Fig. 44. S. Puhult 1705. 
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Åkrarna i nord\'ii~tra hörnet äro särskilt inhiignadc. 

Ensäde förekom hell naturligt först och friimst vid ensamgårdar, 
vilka ju i området i allmänhet lågo i trakter med bällre tillgång Im 
betesmark iin byarna hade. Växtföljden varierade efter jordmånens 
beskaffenhet, och liknande de växtföljder, som förekommo i treskifleli
och lvåskiftesbyarna. Del kunde förekomma treårig växling korn -
rdg - träda, då alltså en tredjedel av jorden var i vila varje år, precis 
som i en treskiftesby, och jorden sköttes med sIälIens tyngre redskap. 
Så vnr enligt JR förhålhmdel iRisemölla, 02 som hade sliillbobrul<:. 
Om andra enstaka hemman på skil'ferurbergsmorän säger JR, all de 
hade ensäde och skogshruk: Anderskogshusel (D Egendomen är all 
skalla för skogsbygd efter han brukar intel mera än en handplog. ), 
Borup ("är skogbojord, . . . brukar intet mera än en handplog, tir 

02 IGUI) påstods dock, ull hiilrten a\' dcn bästa jorden där brukades årligcn. 
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en hUgnad, "arvid dock icke all jord kan sås årligen, så"ida det icke 
finns rikligt med hö all hålla åkern "id makt. Uttahll1det stämmer viii 
med det OV:1I1 anförda. 

Fig. 44 "isar en ensamgård på Romeleåsel1 med ensäde, niimiigen 
S. Påhult. lHir på nordoslmoriil1en, liksom i Skånes norra skogsbygder, 
äro råg och korn de viktigasie sädesslagen, medan havreodlingen hal' 
ganska ringa omfattning. Triidesåren äro betydligt talrikare här än i 
treskiftesbyarna, såsom framgår av texten under kartan. 

De utanför byalagen heliignn kvarnarna i Kä"linge:\ns dalgång 
hnde ensädesjord. 

Krutmöllan hade ett )lor lyckor, som årligen 1I1go inne. Jorden lJesåddes 
dels årligen med råg och korn, dels i tVli nr o\' tre med havre. 

Dösemöllan hade åkern i en Iycl(u som såddes årligen, varför lI"kast
ningen ej blel' mer iin 3 il .. kornet. 

Ensädesjordarna på Vomhsanden hnde hell naturligt en växtföljd, 
som liknade tvåskiftesbyarnas. 

Krulladall hade dels tll'ligen bestldd råg- och kornjord (sandmylla) och 
korn- och hal'rejord (sidliint), dels råg- och hol'etejord med växtföljden bo
l'ete - råg - 6 å 12 lirs triida. 

Skrh'aremöllun hade samma slags odling men Hit råg- och kornjorden 
vila vari tredje år. 

Andra mixislaa an cle ncimnda .<;adesslaaen (rdg, korn, llavre, bovete). 

Vele odlades i mycket ringa omfalll1ing men omtalns dock hiir 
och var. Två neker gåvos i priistetionde i Veberöd 1681 och en halv 
tunna såddes i Dalby södre jord 1(>82. På Hiickeberga såddes 1 i 11 
2 1

/ 2 skäppa vete. 
Lnndehoken omtalnr vetelionde hlolt i Nosahy (Vi) (1 1/2 pund 

mot 4 pund råg och 8 pund korn) och i Vinslöv (VG). 
Odling av ärter och bönor förekom lInderstundom och omtalas i 

Dalby och i byar och gårdar i Sandby socken 1682. Vidare tyd n 
ett antnl ägonamn på dylik odling (t.ex. Ertengeren i Kniistorp 1569 
och 1 i60, Bönåker i Mossheddinge 174 i och flera andra). Likasa om
talas mO'gra skäppland korn- 0c11 bönejorcl (sidliind lermylla) och rda
ocll bönejorcl (sandjord, grutjord) iHällestad 1719. 

Linodlina omtalas liimligen sällan men niimnes 1682 i Flyinge 
och på ensamgårdarna i Sandby socken, och 1711 såddes på Häcke
berga (2 pk a98: V) en tunna och en skäppa linfrö. 1749 omtalas, 
all en äng vid Humlemadan i Veberöds socken vari( besådd med 
linfrö och havre. 
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Flera ägonamn vittna om linodling, t.ex. Hörlyckestycket mJl. i 
Veberöd (1693), Höörlands åker i Uppåkra (1702) och Hörjordsskiftet 
i St. Råby (1787). 

Åtskilliga av kartakterna från 1700-talets mitt och senare omtala 
brytestugor . Enligt C a m p b e Il 64 föranleddes de skånska bry te
stugornas byggande aven linodlingskampanj, som staten bedrev på 
1730-talet. 

Odling av hampa omtalas i Gravaregården 1682.65 På andra 
platser vittna ägonamn om att en sådan förekommit, t.ex. Hampåkrarna 
i Veberöds Västrevång och i Bläntarps Lillevång samt Hamptoften i 
Bara Östrevång. 

Rovåkrar omtalas någon gång, exempelvis i Kvarnbrodda och 
Tostarp 1705. 

Humleodling var vanlig i byar med tillgång till skog. Den hade 
emellertid knappast någon större omfattning. På slätten klagas över 
bristen på humlestänger och över jordmånens olämplighet för odling 
av denna växt. 

Gödsling. 

Ovan har framhållits, att gödseln var otillräcklig för åkerns behov. 

Man ansåg under 1700-talet, att råg- och kornjord behövde gödas åt
minstone vart annat eller vart tredje år, (kartbeskrivningarna för Hoby 1741 
och Akarp 1747), men endast sällan fanns gödsel i tillräcklig mängd härför 
(dock i Torreberga 1726), och man gödde vart 4. fl 5. (Hoby 1741 och 
Hospitalsgården 1745), vart 6. fl 7. år (Tejarp 1703), vart 8. fl 9. år (Gullåkra 
1700), vart 9. (Nevitshög 1731) vart 10. fl 12. (Värpinge 1700) eller vart 12. år 
(Tågarp 1747). I Abusa (1702) gav den bästa .iorden efter gödningen tre 
»halmar» (skördar) och i Östarp (1705) fyra. Möjligt är, att gödsling skedde 
oftare i nordostmoränens byar med god tillgång på bete och hö (jfr ovan om 
ensädesjordarna); för Yddinge (1700) och för Bökeberg (1703) säges, att jorden 
måste gödas vart och vartannat år, för att man skulle få 2. il. 3. kornet (i 
Yddinge) eller 3. il 4. (Bökeberg) . Havrejord gödslades oftast ej alls (Nevits
hög 1731, Hospitalsgården 1745). 

Korntalet. 

Några säkra uppgifter om avkastningen av böndernas jord finnas 
ej. Kartbeskrivningarna innehålla stereotypa uppgifter om korntalet 

64 1928, s. 211. 
65 LA Skattläggningar. 
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och vanligen angives 3. a 4. kornet som det normala. Någon gång 
nämnas olika siffror för olika sädesslag. 

I Hoby (1741) uppgives den bättre jorden vid god gödsling ge 4. il 5. 
kornet, d.en sämre 3. il 4., den sämsta jorden och havrejorden 2. och ganska 
sällan 3., med mindre den sex år i linda legat och vilat. Vid Hospitalsgården 
(1745) gav råg och korn 5. kornet i medelmåttiga år men havren högst 3. 
Det är ovanligt mycket, när råg och korn i Värpinge (1700) uppges giva 5. il 
6. kornet, när den bästa jorden i Arlöv (1700) och Lilla Uppåkra (1703) ger 
samma korntaloch i synnerhet när Lunds stads bästa jord (1704) och kornet 
i Dalby (1682) i goda år ger 7. ii 8. kornet och havren i denna by 5. ii 6. 

I allmänhet är ordningen mellan sädesslagen i fråga om avkast
ning: korn - råg - havre, men på Vombsanden ligger rågen i täten. 

I Everlöv uppgiver en skatteköpshandling 1738 5. kornet för råg, 4. för 
korn och havre, och om bovetet att det .ger ej stort igen». 

I undantagsfall angavs i kartbeskrivningen korntalet för varje 
åkerkvalitet, så exempelvis iLackalänga Västre vång 1769, där jorden 
delades i följande kategorier: 

God åker, lermylla, råg- och kornjord ...... 5. kornet 
Lermylla, råg- och kornjord . . . . . . . . . . . . . .. 4. » 
Sidländ jord till korn, lerjord . . . . . . . . . . . . .. 4. » 
Havrejord . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 3. » 
Grutjord, råg och korn .................... 2. 

Vid tiondesättningen 1682 fingo böndernas »uttagne män» uppgiva 
sin sockens genomsnittliga korntal. Som absoluta mått kunna dessa 
siffror icke vara av större värde, men den inbördes relationen mellan 
sädesslagen är av ett visst intresse. 

Genomsnittsavkastningen för socknarna i Torna och Bara härad var i 
goda år 3,6. kornet för råg, 4,7. för korn och 3,6. för havre, i medel
måttiga år 2,2. för råg, 2,8. för korn och 2,3. för havre samt i dåliga år 1,3. 
för råg, 1,7. för korn och 1,5. kornet för havre. Högsta uppgivna avkastning 
under ett gott år var 6. kornet för råg (Silvåkra, Hällestad, Bonderup ), 
6. kornet för korn (flerstädes) och 9. kornet för havre (Flackarp) ; lägsta var 
1. kornet för alla sädesslagen. 

Rågen angives som det mest räntabla sädesslaget i de socknar 
öster om Romeleåsen, i vilka rågen också kvantitativt dominerade. 
Däremot var det säkert icke alldeles utan skäl, som bönderna i Esarp 
inför kommissionen tredskades och sade, aU de, när de sådde råg, 
ingenting ringo igen (jfr kartan över råg och korn inom området, 
pI. 3). Högre korn talet för havre än för de andra sädesslagen uppgives 
endast i några spridda socknar på baltisk morän samt för Hardeberga. 
De allra flesta socknarna ha dock det högsta korn talet för korn. 
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Areal- och sköl'destatistik. 

För de århundraden, vilka det här är frågan om, stå statistiska 
uppgifter om åkerarealen ej att vinna för andra byar och gårdar än 
dem, över vilka lantmäterikartor uppgjordes. Att med utgångspunkt 
från de ofullständiga värden, som på detta sätt kunna erhållas, för
söka beräkna åkerarealen inom hela undersökningsområdet finner 
jag vara ett tämligen meningslöst företag. En dylik beräkning måste 
bliva starkt subjektiv med hänsyn till kartmaterialets stora ojämnhet. 
Eftersom en siffra på den totala arealen har sitt främsta intresse däri, 
att den kan jämföras med senare arealuppgifter för ett konstaterande 
av uppodlingens omfattning, måste den vara tämligen exakt för att 
ha något värde. De relativt små förändringar, som ägde rum under 
1700-talet, fordra, för att de skola framträda i riktig proportion, nog
granna statistiska uppgifter. Eftersom det är relativt ovanligt att finna 
två av varandra helt oberoende kartor av god kvalitet, är det blott i 
få fall möjligt att exakt angiva uppodlingens omfattning, i den mån 
uppodling förekom under 1700-talet. Dock kan man i ett par fall påvisa 
hur mycket som under en viss period lagts under plogen, exempelvis i 
Nevitshög mellan åren 1731 och 1715 (se fig. 46). 

Uppodlingen bestod helt naturligt dels (som i Nevitshög) i förvand
ling av äng till åker, dels i intagor på till inägorna angränsande utmark. 
Ingen fälad torde under 1700-talet ha undgått att bli förminskad genom 
inhägnande av lyckor. I Dalby exempelvis kan man mellan 1719 och 
1786 konstatera en uppodling av båda slagen. 

Ännu mindre låter sig skördens absoluta storlek beräkna, därtill 
äro de tillgängliga tiondelängderna alltför få. 

Ytterligare en svårighet finnes däri, att så många åkrar icke 
odlades alla år, som de lågo inne; i alldeles särskilt hög grad 
gällde ju detta Vombsandsslätten. Man har sålunda två begrepp att 
röra sig med: dels ytan av all åker, som vid något tillfälle låg under 
plogen, och dels ytan av den åkerareal, som i genomsnitt odlades 
varje år. Den förra ytan är den, som kartorna vilja återge, men det 
var väl mera en tillfällighet om en sandjord eller en havrejord, som ej 
på 30 till 40 år eller icke i mannaminne varit besådd, kom att upptagas 
som åker eller äng på kartan. Den senare av de två nämnda ytorna 
kunde ökas med större tillgång till arbetskraft och bättre tider för 
jordbruket, större boskapsstock och bättre tillgång på gödsel utan att 
det nämnvärt påverkade den förra. 



144 

Fig. 46. Östra delen av Nevitshögs bymark 1731 och l77j. DeL ,"ila ä r åker. del 
SVCll'ta äng. 

Varje jämförelse av åkerarealen och skiirdeJl vid olika tidpuukter 
före skiftena iir så lund a yllerligt vansklig. 

Vidare bygga de få taliga uppgifterua om skörden (i tröskad säd) 
på provlröskningar. Hur opålitliga dessa kllnde vara, får man en före
ställning om genom uppgift erna ilandsböckerna 0111 skörden på 
Flyinge och DnIby. Pä dessa klIngsgårdar företogs nämligen dels 
provtröskning. dels upplllälning av hela den tröskad e säden. Det senare 
värdet avvek ofta mycke I starkt från det förra i ena eller andra 
riklningen. Sålunda gav provtröskningen P~I Flyinge Hi65 till resultat , 
all skörden detta ;'Il' uppgick till 29 tunnor rflg, 87 lunnor korn och 
54 lunnor ha vre medan uppmätningen a v dell I riiskade säden gHv 
viirdenn 50, 120 och 90 tunnor (skiipptnlen avrundade till hela tunntal) . 
- Provtröskningen för tionden kall, om den utförts omsorgsfullt, ha 
gjorts m er represent a liv. (På kungsgårdarna togs ofta blolt av den 
säd, som låg överst i ladan.) Men resIlIta tel av tionde-provtröskningen 
fick giilla i lika grad för hero socknen, enli gt vad som frnm gå r av de 
fåtaliga stllbbeliingderna. 

An!rn och höskörden. 

Om höproduktionen äro uppgifterna hetydligt sparsammare än 
om spannmålsskörden, eft ersom tionde ej gavs av hö. ,IH. 118r uppgifLer 
om antalet höla ss per gård , m en för övrigt finnas inga dylik'l IIppgifter 
för ett slörrc alltal gårdar vid någon viss tidpunkt. 
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Lantmiiterikartorna få kompens(!ra bristen på andra kiillor. 
Äng kunde ligga antingen i :ikerning eller ängvllllg, d.v.s. antingen 

följa åkervllllgens cirkulation och ligga för fäfot tiUsammans med 
denna eller också sliindigt ligga inne. Det var just för all skydda Hngen 
mot hoskapen i triidesvången, som man kostade på sig besväret med 
en siirskild, årligen hägnad ängvång. Liings med större dalstråk higo 
ängvångar i långa serier, och s((irre mossar utgjorde också iingvångs
komplex. 

I Torrehergabiickcns dnlg:ing och angriinsandc OIun'idcn hade ålmin
slone lIlla byar iinsv;"lIlgar, och dessa "oro deladc P:I lvii vtlllgalag. I mosscn 
söder om Alnarp hade Tågarp, Akarp, Knrslorp och Alnarp iingvI\ngar. Märk
Iigl lir, all redan den ä1dsla karlan över Alnarp (u\' ur 1(;65)66 visar, all den 
bäck, som rinner genom mossen, kanaliserals och gjorls I iii Alnarps griins 
mol TIIgarp och Akarp. Gulh\kra mosse var delad pn lvii. iinsv:llIgar. - Eli del 
.urliga brukets vungatag. slriickle sig friln Flädie mol nordosloch innefal
tade ell delvis sankt omr:'ide. I delsanuna fanns äng liII fyra hyar och till 
Borgehy gård. Men det slörsIu \'ångulaget uv della slag striickte sig av alll all 
döma (kartmalerialeI iir icke fulll upplysande) frnn Rjörnstorll och Ugglarp 
över IIardeberga till Flyinge och fr;rbrrnrl sr'l/unrla pllnl.tn be/riOlla två mil 
från varanrlrn. Det inncfallade siIviiI ängviillgar Iillhöriga tre"llngsbyar som 
ensiidesvungar. Dessa senare lugo mest pil skifferurhergsmoriin, medan de 
förra lugo pu haitisk morän men ovanför eller niira 1II1der marina gränsen; 
i söder upptogo de ell delvis sankt ontrl'ide ulmed den bäck, som flyler paral
lellt med Höjc;1 melhlll denna och Homelel\sens \'iislra sIuIlning genom ell om
råde, som egenarIat nog helt saknade bebyggelse. - Alskilliga b~'ar hade en 
ensam iingväng. ] norra Rara härad väster om Esurtl hade 16 bYllr ängvång, 
medan 14 voro utan. I den hnllisku moränens del a\' Torna hiirad fanns det 
proportionsvis flera. I Södra Bara härad saknade endusl några byar i viist
Iigaste delen en dylik vång. Oster om Romeleusen hade niistan alla byar en 
ällgvung, och Klillg\'ullslln genomflöt en h\ng rad dylika. 

Om det ocksn. var vanligast, all iingvången var tämligen sank, 
fanns det d()ck åtskillig höglänt ängsmark. I regel låg ängvången då 
i bymarkens periferi. 

Fig. 4i visar proporlionen mellan åker och iing enligt areal
uppgil'ler i luntmiilerihandlingar från olika tidpunkter mellan 1690-tulet 
och skiflestiden och vidare relulionen mellan tunnland åker och lass 
hö enligt .JR Källmaterialet för dellna kurta ä.' sålunda mycket oenhet
ligl, men kullurlandskapets huvuddrag framIriida likväl. Ängens andel 
i landskapsbilden är minsl på den bäsla jorden, alltså i främsta rummet 
sydviistmoriillen (siirskilt den, som ligger under marina griinsen) men 
även sydost moränen. Uige invid sankmarker gjorde, ull en del byar 

00 Se 8n~1U 9, s. 9. 
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på hullisk morän ringo behåIIu mera iing än grmlllbyarna. Överhuvud
lagel hade man uppodlai näslun all mark, som nian dikning och med 
lidens brnkningsmeloder dög lill åker. Känd är L ö n q v i s I s uppgifl 
l i75 om hur långl man vid denna lid gick i sinn försök all besl) även 
illa dränerad mark (BBHB 2, s. 3). 

Arenl Bernisen Bergens definition på äng (1656, II: 36) är 
belecknande .• Eng kuldis nid den sleIle side .Iord, som iii Srede Jord 
er for lang oe fucHg, oc dog mengden uff gol Grress fremlncrer. D 

B e r g e n indelur ängen i Ire kalegorier, a) Högläul äng, särskill i 
åkervångarna och på vändlegarna vid åkerfallens hå da iindar. Gräsel 
på della slag uv äng blir icke hiigl men :UlSes ha den bäsla kvalilelen. 
b) Muäng på flll(lig mark. som dock icke slår under vullen. Della slags 
äng ger högl och riklig I gräs. e) Kärräng ger ofla mer ån de andra 
slagen av äng, men höel uppskaltas hloll lilI en Iredjedel av de bådn 
andra höslagen. Denna indelning och uppskallning överensslämmer 
väl med de svenska lanlmiilarnas; enligl deras lerminologi kallas del 
försia slagel av äng hårdvnll. 

BOSKAPSSKÖTSELN. 

Kcillnwler;n!el år för 1600-lalel falligare belräffande husdjurs
besh\ndel än om sädesodlingen. För Bara härad lämnar 1671 års 
jordrevningsprolokoll uppgifler om anlalet husdjnr på varje gård; dock 
ej på frälsegårdar, varken insoekne eller ulsockne, och ej heller på 
prästgårdar. 

Medan uppgiflerna om IItsådet ej enbart giillde den under under
sökningsårei besådda arealen nian såväl besådd som ~öde~ åker, 
så avse uppgiflerna om antalel husdjur däremot hell nalurligt det vid 
undersökningen fakliskt förhandenvarande beslånde!. Åven om dessa 
uppgifter såsom allu undra liknande måsle beiraklas som minimi
uppgifler, må man dock komma ihåg, att skall ej alls utgick efler 
mängden hoskap utan endast efter ulsädel, varför del för bonden ej 
fanns någon mera pålaglig anledning att undandölja någon del av 
sin hoskap. Jordrevningsinslruklionen innehåller inlelom skyldighet 
för undersökningskommissionerna att även taga reda på mängden av 
hoskap (jfr j synnerhel lllom. 56). 

För de Ire socknarna i Fårs hårad innehåller .JR uppgiflcr för 
samma slags gårdar som i Bara. För Torna härnd saknas ju diiremol 
iiverhuvud jordrevningsprolokoll uv år 1671. För Dalby och Bonderup 
m.f1. kringligg:lIlde hyar lum denna hrisl kompenseras med en 1681 
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förctagcn rannsakning av tillståndet cfter skånska krigct på Dalby 
kungsgård underlydandc hcmnulIl.67 Den iir naturligtvis präglad just 
av den av kriget förorsakade utarmningcn. 

Ej hellcr jordrcvningcn skeddc under någon välståndsperiod. 
Vad man främst hl,r kunna få ut ur dcssa olika uppgifter, är dcn 

relativa fördclningcn av husdjuren, alltså dels proportioncn av olika 
slag av husdjUl' och dcls i någon mån boskapsskötselns betydelsc i 
förhållande till åkerbruket. Därcmot iir dct ickc möjligt all annat iin 
i undantagsf:11I crhålla värdcn mr byar och socknar. 

Dct hadc varit intrcssant all göra en sammunställning av jordrcv
ningsprotokollets uppgifter om hoskap i hela Skånc, mcn därifrån 
muste jag i della sammanhang avstå. 

I ncdanståcnde ta hell ha tillgängliga uppgiftcr sammanställts för 
fem dclar uv området. Inom var och cn av dessa har en uppdclning 
skett i liimligcn väl hävdade gåreh ... å cna sidan (grupp I) och fattigare 
hushåll. torp och gatchus å andra sidan (grupp II). Till dcn förm 
kategoricn räknar jag varje bondehushåll mcd minst 2 kor och 
4 dragarc. Kalvar, föl, lamm och grisar ha ickc inriiknuts i tabellcns 

Tabcll 8. Husdjur pcr gård 16il. 

Omrilllc I Anln. gArdOr'1 Antal pr gurd 
som uppg. _ I 

I Dvse Hustar Oxar tior Fur S"in 
, 

I 

I I 

I 

Grupp I I 

I NOI'I'U BlIl'a ..•••... , •.. 1:12 -t.G 2,6 2,1i 7,6 7,5 
Dnlhy och Sjöslorps byar· i ')~ 2.i 2.9 c:a 2 ~,I 

I I1~lIdel'lIps 511 111.111. 010 18 3,li 2,i 2,11 i,O 

FllrsdclclI .,."' .. ",, •. 18 4.1 1,4 :1.:1 
! Stidrn III11'u 110 5.2 2,4 3.1 7,3 J,a 

Grupp I I 265 4,1; 2,5 :1,0 

IGI'UPP II 
42 :1,0 0,5 0,9 4,1 2,!1 Norl'll I1ar;t ............ 

I Dnlby och Sjiislorps byor'l 25 1,6 0,2 0.11 1,1 
BOllderlll)s sn 111.11\ •• , , • , ].I 2,0 0,11 :1,4 
Fiirsdclcn .............. 10 2,0 O,!I 

ISiidl'll Bli ra . . . . . . . . . . . . ~ iii :i.1I 11.3 0.7 4,0 3,8 

Gl"llpp II 
I 

152 2,7 0,3 0,11 
Grupp I och II 417 :I,U 1,7 2,2 

.. Dalhy och lJondcrups sticknar ingå i den del 11\' området SOIll jag ucdan 
hCllii 11111 I ~rclll· .. sta Torna. 

67 Flyingc gårdsarkiv. 
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siffror redan av del skiilel, all de endas I lIndaniagsvis :mförns. Ung
hästar ha riiknals som häslnr. 

Från mitten l .... 1700-lalel har man all Iillgå Hem undersökningar 
av krealllrspeslens hiirjningllr. För Tornn och Barn iir den biisln en 
invenlering, som före logs år t 746.fIIl Denna anger :mlalel uv såviil de i 
peslen döda som de överlevande slularna, kornIl, ungnölen och kalvarna. 
För all man Skllll få en riklig hild av i vilken ulslräckning böndernas 
lillgång på dragare försämrats genom peslen, angives liven anlalel 
hiistar. Uppgifler Hinlllas om djuren liII varje hushåll. IJU I della sam
manhang är del del sammanlllgda anlalel döda och övel"levande djlll', 
som kan vara nv in I resse. 

För all möjliggöra en jlimförelse med 1S00-lalets boskapsslalislik 
har jug sammansIiiiII slalistiken sockenvis och fört samman socknarna 
i fem grupper, för vilkn redogöres nedan i snmband med hehllndlingen 
av jordhruksslatisliken mr ISOO·lule!. Jag har vidare gjort summa 
indelning i Ivå grupper efter graden av burgenhet som ovan. 

Tahell 9. Husdjur per gård 1746. 

Anlnt gårelar Antal pi' gård 
Omrlide .omn~r.rl!· Hästar Oxnr' I Kor I Ungnöt 

Grupp I 
Väslra Torna . . . . . . . . . . . :J06 :',1 -1.2 3,5 :J.1 
Norra Bara ............. : 218 5.8 -1.3 3.3 3.3 
Mellersta Torna ........ j ]08 ~.9 3.2 3.7 :J.7 
östra Torna ............ I 26-1 -1,2 3.-1 5.0 3.5 

Södra Bara .... ',;;,,' ;,,;' '~',,;,,',;;,,' .;"; . ....,: __ 2_-I_3 __ .;,-_-I~._9_...,....-_3.;",.r._-+-_3";,,.6_--:-_....;2.;,,,.7_ 

Grupp I II 1139 5.0 3.8 3.6 3 ') .-
Grupp II 
Väslra Torna. ..... . . . . . -16 3.5 1.8 1.-1 1.5 
Norrn Bara............. 71 !l.8 0.9 1.1 1.0 
Mellersta Torna ........ I 8-1 2.2 O.:i 1,5 0.8 
O~tra Torna ............ i 227 1.5 0.1 1.6 0.5 

Sodra Bnrn .... ',;;,,' ;";' '~''';'''';;''' .:....:.,, ___ 7_0 __ -;--_:...;l._3_-i---=-1.:..:.1_-+----.:1..:...0_-+_,;.;1.:..:.3_ 

Grupp II I -198 2.2 0.6 1.-1 
Grupp I och II I 1637 -1.1 2.8 2.9 

0.9 
2.5 

Även från år 1 i6i har mun en siatislisk översikt över kreatursstoc
ken. niimIigen i en liV kronofogden i maj 1 i(ii ingiven smnmansHillning 

O' Bre\' från kronofogdarna liII I{1l 1746. Om hosknpspeslcrnn se We i b u Il 
1923. s. 199 fr. 

68 De f1esla hU\'IIIJgårdnrnn ha ('melIerlid ulcshllils. 
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av liinsmansrapporter, och i denna lämnas uppgifler om kreaturens antal 
i varje socken. Siffrorna iiro efler en serie lIV hoskapspester påtagligt 
liigre än den förra rapportens. Antalet hästU!· uppgives ej, (Ich på kOJ' 
och kvigor göres ingen l\tskillnad. Diiremot upptngas tjurarna i en 
särskild kolumn. De absoluta siffrorna från 1746 och li6i har jag 
sparat till etl senare kapitel för alt sammanställa dem med 1800-talets 
jordbru ksstatislik. 

/J mya re . 

En nödvändig Wrutsällning för ell efter lidens m()jligheter viii 
hävda I åkerhruk vur ell betydande antal drngare alt användas för 
plogen. »Direkti}rens metod" 1696 föreskrev (§ 2), all lantmåilaren i 
kart beskrivningen skulle angiva, om hemmanet var läll- eller svår
brukal, samt hur många tunnland, som kunde hrukas med ell par 
dragare. Det väsentliga var emellertid hur många dragare, som över
huvud krävdes av jordmånen och brukningssättet för atl draga ett 
plogredskap, och just della angives för det mesta av laulmiilarna. 

N o r d h o I In 70 har framhållil, all den viktigaste skillnaden 
mellan sliiltbygden och skogsbygden var just skillnaden i äkerredskap. 
På slättbygden användes hjulplog och sliitlboårder med 3 II 4 par 
dragare och i skogsbygden handårder eller handplog med l Il 3 par 
dragare. 

På haitisk morän och pn Vomhsllnden var enligt lantmätarna 
3 Il 4 par dragare regel, medan på skifferurhergsmoriinen ett lägre 
anlal, i Holmeja exempelvis ett par, erfordrades. Dock krävdes i 
Kladdarp och i Bölvasen (1703) 3 par dragare och i Kvarnhrodda m.fl. 
gårdar 3 par för plogen och 2 par för årdret. 

Sil. mycket som 4 il å I)ar dragal'e hehövdes i Arlöv (1702) och i Moss· 
hetldinl{e (1747, niimtigen för plogen, men 3 för Ilrdret), och å par erfordrades 
i Lunnar\l (1718) och Hiillestad (17t9). Man körde orta med 2 par hiistar 
och 2 I)ar oxar. Så i Ko.rup (170a) och i Värpinge (1700). I Skabersjö och 
Sönnarp (1771) använtles l par oxar och 3 par häslar, i Väslraby (1771) 
l resp. 2 och i Ehbarp 2 resp. 3. I Lomma anviintles 2 par hiistar och l il 2 
par oxar, men på den lättare jorden räckte det med 2 par dragare. I Onneslöv 
användes 3 a 4 Imr utom i Norrev311g. som blott kultiverades med handplog 
och ett \Iar tIragIlre. OstramölIan "id Dalhy skötte sin ensiidesjord med hand
plol{. - Jorden hearbetades på olika sätt för olika sädesslag. I Dalby (1719) 
am'ändes 3 il 4 par dragare till rågjordens hearbetning, till kornet (däremot) 
blott hand plog med 2 par dragare och lill havren 4 par drllgare rör varje 

:0 1941, Ii. 80. 
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plog. Pli Hospitalsglirden "id Lund (1745) yrkades rör "inlersiid och havre 
med plog med 4 par dragare, men liII kOrllsädel hrukades hllnd;'Irdcr med 
2 il 3 par d rugllI·e. I I1slorp (JH) hrulmdes plog liII \'inlerrågen, men lill vur
rllgen yrlUldcs med lIrder och eH par iik eller slutar. 

Tabellerna ovan visa, all lanlmiilnrnns uppgifter om del slora 
anlalet dragnre äro riktiga; medclInIei för de väl hävdade bondgårdarna 
var på 1670- och 80-lalen 7,2 och 174f> 8,8 dragare. Anlalel häslar i 
grupp [ var i allmänhel påtagligl slörre än anlnlel oxar. 1671 var Slora 
Uppåkra den enda by, som hade fler oxar än häslar. (1746 voro OXarna 
i majoritet i fyra socknar kring Lund.) PåCal.lande få voro oxarna plI 
Vombsanden. - [ grupp II voro hiisinrna på 1670- och 80-lalen c:a 
lio gånger så många som oxarna, men 1746 blott c:a fyra gångel' så 
många. Det är sålunda Iydligl, all en fallig bonde först och I"l'Hmst 
skaffade sig ell par häslar; all ha oxar vm' lydligen eH lecken på 
slörre burgenhel. 

Möjligen har härtill bidragil, all de falligare hushållen berelI 
sig exlra inkomsl genom långa ki>rslor, fÖl' vilka häslarna voro hällre 
ägnade än oxarna. 

Siffrornn \'isa överlag en förbiillring av boskapsbeslåndel llllder 
liden 1671-1746. Någol annal vore ej heller alt vänla, eftersom den 
förra lidpunklen ju inföll under en pålagligl svagare period Hn den 
senare, We i b u Il (1923, s. 199) nnscr också, aU Skånes krenlurs
skiilsel, då peslen kom 1745, vnr slndd i en lovande ulveckling. 

(JrJr;f/fI Im.w/jur. 

Anlalel kor per väl hävdad gård var på 1670- och 80-lalen knnppl 
3 och 1746 C:ll 3,5, det vill säga ungefär lika storl som unialet oxnr 
och pålngligl mindre än anlalel häslar. De regionala varialionernn i 
fråga om anlnlet kor per gård äro myckel obelydliga. 

JR ger även en del siffror på unghoskap, men de äro knuppasl 
fullsländigll. Dessa siffror ge ell medeltal av 1,5 djur per gård i grupp I 
såväl i norrn som södra Bara hiirnd och en obelydlighel fik gårdlll' 
i grupp II. 1 i4() iiro siffrorIIII 3,2 och O,U för de båda grupperna. 

Anlalel får och svin per g{lrd i grupp [ var 1671 C:a i slyckell 
av vardern singel. )Ialerialel medger icke konslalerande nv några re
gionala varialioner. 

Lejelrillfld. 

Del hör framhållas, all i 0/0 a\' oxnrna, 10 0/0 nv korIUI och 12 0/0 

av fåren i Bara härad i .JR angh'as som »lejefänad ». Denllll ulgjorde 
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elt slags Umat start- och drirlskapilal. Silrskilt hlIshålIen i grupp Il 
lejde djur åt sig. Ungefär en fjärdedel av korna och en tredjedel av 
fåren i denna grlJpP hestod av dylika djur. 

För Lommu och Burlövs socknar omll1lus villm som voro ägarc liII 
Icjcfänndcn. Dcssn "oro huvudsakligcn bosnlln i Lund och Mnlmö, men ävcn 
bönder och honddrlingar rörränlade kapilullIIl della ViS. 71 

Ulj(;mn;ngell lm den lJäxlanc/e tillgången på (ina oel! betesmark. 

Den i somliga trakter starkt kännhara bristen på ängshö;2 och 
betesmark kOJJlpenserades genom alt djlJr saltes på bete över sommaren 
eller på stallfordring under vintern på friimmande ort, belägen på 
kortare eller Iiingre avstånd. 

Sålundn music cn åbo i SI. Upp:'\kra enligl JU för »fodcrmangels. skull 
leja rör sinu oxnr nnnorsHidcs. Samma sak giilldc Vlirpingc by 1700, Torrc
bcrga hy 1736 73 och cn bonde i Ncvilshög 1761 74 sumt Tugarps by, vilka 
scnarc hadc möjlighct all hyra in sina djur på dcl nngriinsnndc Alnarp. Arbcls
böndcrnn lill Dnlby kungsgård skulIc cnligt kontrakt 1764 framför andra bön
dcr ha riill all (cflcr fastsiälId fodcrtaxn) Icju 1111 fodcr för sina kreatur på 
kungsgårdcn.7o Gnlhlkrn by (1700), Bara by (1605), cn bonde i L. Uppåkra 
(1772)1~ och cn bondc i Håstad (1759F~ milstc Icja bctc för sina dragarc på 
sommarcn. Alhcrta by (1755)74 och Björka hy (JU) muste leja bete för en 
del av sin fiinad, och dctsamma var förhilllnndct mcd E"crlövs by (1703; 
vid dcnna lid hur Evcrlöv sålunda ickc kunnat hih'du sina anspråk pii del i 
den slemt fälndcn pIl {u.cn). Önncrups by (1726),;4 "ars strandfälad bctcck
nadcs som viirdclös, samt några bönder i I\ornhcddingc (1774) måstc lcja 
b;\dc rör oxarnu och rör de andra kreaturcn pu andra ortcr, mcdan det om 
en bondc i Ncvitshög 1767 sades, alt hctet i triidcsningcn riickte rör hans kor, 
hästar och flir, mcn alt han måstc lcjn hctc rör dragoxnrna hela somma
ren ö,·cr. 

För hllvlldgårdnrna var foderlega och gl'iisgiild (avgift för heles
gång) en icke oviktig inkomstkälla. 

Torups gilrdsriikenskaper 1647-1658 inncluillu Iltskilliga notiscr om 
avgirtcr a,' där inhyrd boskap. 70 tunnor ha"rc konsumcradcs vintcrn 1647--48 
a,' lejcsvin. 1648-49 upptogs > foderlön>, allt51i IIvgifl a,' där undcr "intcrn 

.1 ,Jfr S o I h c r Il s hllndrll år yngrc skildrins, sid. 386, snmt å"cn C h r i s t c n
s c II-U o r s h o I JU r, s. 61. 

02 Hnhn (siirskilt n" råg) utgjordc ell \"iklilll n1l'1I på sliillell otillräckligl 
komplelllenl till hiict (jfr I.nndshövdingeheriilll'lsl'n 1742 i Ulskollshnndlinsnr vid 
1742--13 urs riksll!l!l, \"01. 33, nr 61, § 2, mom. I. - HA) . 

• 3 I~ holl 2 lik ;m8 V. 
~t I{ I{oll 2 I'It Skntlcltiipshnndlinsnr, 
,:I Flyinse !lul'ltsllrkiv. 
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illliilllnud hoskap, uv 8 par stutar, 12 kvigor och ungnöt. 2 hästlIr och a röJ 
och 8 r.\r rr:ill Lund, ~Ialmö, Bjershög, Svedala, ChristiallshavlI 111.1\1. 1670 
rodrades uv rrännnande hoskap 30 par oxar, 2 kor, 4: nöt pt"t halm och 5 rår. 
I Hiistehagen gillgo summa '·Ir 20 rrämmande hästar på gnisgling (hete). 

Flyinge gård intog 1713 29 oxar, 19 kalvar, 6 kor och ao hästar och röl 
(hemmahörande i Lund, Malmö. Sandby, Getinge, L. HI\hy m.m.) på gräs
gUlIg i hästhagen Hänen samt röljande vinter 21 oxar, 3 kor, 2 kah'ar och 
1 häst att utrodras med halm. 171a års halm räckte även nästa vinter till 
utrodring al' 46 oxar, 1 kalv och 2 kor (dock gällde denna ntrodring ona 
blott ett par veckor 1111der ertervintern), vilka hörde henlIna i Lund, Dalhy, 
HiiIIestad, Skälshög m.rI. platser.70 

Även Veheröds hy hade tillräckligt stor hetesmark rör att kunna tnga 
emot 20 il 30 par grässtutar rrnn sHiiten. 

En inkomst bestod i att hyra ut oxar till vårbruket. För 46 II:! par 
stular, som utlånades från Torup på våren 1648, tog man som »slude
leje» 34 tunnor korn. 

OLI1UIETEH I FHAGA OM PHODUKTlONENS INRI1{TNING. 
BYGDEBEGREPPET. 

C a m p b e II hur i »Skånska bygder» tagit upp de kmnerala hand
lingarnas begrepp slwysbyyd, risbyyd och slättbygd. N o r d h o I m ii 
har påvisat, hur den kamerala användningen al' dessa termer följer den 
huvudprincip, som ullalas i jordrevningsinstruktionen 1670 (mom. 4), 
»Skallandes Hans Kongl. l\Iay:t det för skogbygd uti detta anseende af 
jordrefningcn, dcr som bondens åker kan beställas med ett par oxar, 
och eljest ingen plog. utan handplog brukas», och nämnde förf. har 
framlu\lIit den betydelse, som "id skattläggningar tillmättes skillnaden 
mellan skogsbygdens primilivare jordbruk och slättbygdens omsorgs
fullare och effektivare bearhetning av jorden.78 I Kvarnbrodda m.fl. 
hemmun (1705) användas dock som nämnts tre par dragare för plogen 
och två för urdrel. trols all dessa hemman sades ligga i skogsbygden. 

På karhm pI. 10 har jag Jagt in alla Jantmäterikarlornas uppgifter 
om bygden. Dct visar sig, att slättbygdens gräns väl överensståmmer 
med den haitiska moränens. Diirjämtc är vad jag kallat den centrala 
Krisliansladsslätten ren slättbygd och likaså eH par byar norr om 

70 Flyinge gårdslIrkiv. 
77 10-1', S. 80. 
78 Den jordrevningen ålröJjnllde skattläggningen hehnndlllde FiiJ'sdelell som 

skogshygd och i lIIoIsnl5 lill vissn knrlor hela Bara härnd som sliillhygd. 
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Ängelholm. Klyvningen i sliillhygd och skogshygd är sålunda klart 
och tydligt agrogeologiskt betingad: sliillhygdsjorden är stenfallig och 
i allmänhet kalkrik, d.v.s. möjlig atl bearbeta med tyngre plogredskap 
och inera lämpad för sädesodling än skogsbygdens stenrikare och 
magrare nordostmorän. De områden, som i agrogeologiskt avseende 
intaga en mellanst.:illning, betecknas oflast som rishygd, nämligen 
främst skifferurbergsmoränen och Ängelhohns-Hiilsinghorgsslällen. När 
övergången mellan skogsbygd och slällbygd är mera oförmedlad, talar 
man gärna om aU byn ligger i »skogskanten» eller »på slällhygden vid 
skogskanten> eller siuIIigen »mellan skogen och !!liillen». 

De etnografiska skiljaktigheter, som förclågo i fråga om hyggnads
siW, hägnadstyper m.m. ha ingående behandlats av C II m p b e II. Här 
skall jag blolt undersöka de olika bygderna ur pl'oduktionssynpunkt.71J 

Det gälI~r då främst motsällningen mellan åkerhruk och boskapsskötsel. 
.Jag har måst avstå från en genomgång liV det lill omfånget stora men 
dock på luckor rika material HII en boslmpsstutislik, som finnes i jord
revningsprotokollet, och även frun all rent statistiskt herälma boslmps
skötselns och åkerbrukets relativa betydelse i olika trnktel' och bygde
typer i Skåne. 

Men en fingervisning får man dock i de nou. .. er om öveT.';kollspro
dukter, som finnas i ett stort antal kartbeskrivningar. 

En verkligt ut rörlig ekonomisk beskrivning ger lantmiitaren C. M. E s p
m a n av sliittbyn Orja (Rbg) nr 1759. Han uppger, att bönderna i denna by 
sälja följande varor: Spannmål: råg, korn, havre, iirter och vicker. Oxar till 
slaktning, nar de aro diirtill tjiinliga. Får och lamm siiljas till slaktare. Vidare: 
r;lrmjölk, smågrisar, böns, kycklingar, guss och under, honung, vax och törn
rosor. Ollonsvin eller av dem själva gödda svin. Däremot sälja de icke kor, 
hiistar, foder (hö, halm) eller frukt. De skarfa sig Minkomster genom körslor 
vid arbetet på byggande av Landskrona fiistning, siirskilt på vintern, då stark 
frost och havis är. 

De köpa diirelllot följande varor: fisk, sill, salt, specerier; timmer, briider, 
liikten, tjiira, hjul, redskapsvirke, briillll\'ed, torv; järnvaror, jiirnsmide, kärl 
av jiirn, koppar, tenn, miissing och ler eller sten; träskor; skinn. Vadmal till
verkas hemma men färgas i Landskrona. Slwliider behundlus av garvare, men 
skorna sys u\' sockenskomakaren. 

Annars inskränkte sig lantmätarna till all i enlighet med före
skriften i .Direktörens ~1etod. 1696 80 (mom. 10), Ilngiva för varje 
hemman .på vad slags varor det hUJ' hiistIl fördelen>. Della sl,edde 

70 Vlln'id jug med hänsyn till lJIulerilllels hcsklll'fcllhet hclI nll\ste hortse från 
h uvudsördarna . 

.... Sil llllingll I' i laudtmäteri, J s. 211i. 



155 

under formeln »Pengar till skatternas erläggande och andra nödvändiga 
utgifter få åboarna genom försäljande av den och den varan.» De van
ligaste saluprodukterna äro säd och boskap. Visserligen täcker icke det 
sädförsäljande området helt slättbygden, men kartan pI. 11 visar dock 
en mycket påtaglig överensstämmelse. 

Endast sällan angives, vilket sädesslag som säljes. Mossheddinge sålde 
i goda år korn och havre, vilket stämmer med den ovanstående redogörelsen 
för byns åkerbruk (sid. 119). Gunnestorp i Farhult (Lu) på marin lera sålde 
ibland korn och havre. Korn såldes av bönderna i Fru Alstad (Sk) och råg 
i sandslättsbyn Vomb. Även Fjelkinge (Vi) på Kristianstadsslätten sålde råg 
men även något korn, bovete och ärter. Rorna (Vi) på sandslätten norr om 
Åhus sålde typiskt nog bovetegryn. 

Med boskap åsyftades givetvis i allmänhet nötkreatur, men några gånger, 
mest i nordvästra Skåne, nämnas hästar samt i skogsbygden getter och någon 
gång svin. 

Även andra saluprodukter och inkomstkällor förekommo (se nedan). 

Kartorna över naturaprestationerna visa en påtaglig överensstäm
melse med denna regionala fördelning, och detta gäller både de medel
tida kartorna (fig. 48 och pI. 12) och den, som 'bygger på 1663 års jorde
bok (pI. 13). Regeln är: säd på slätten och smör i skogsbygden.s1 Det 
var icke föraktliga mängder smör, som på detta vis årligen bytte ägare, 
i den mån denna och de andra natura persedlarna icke så småningom 
övergingo till att bliva bokföringstermer och i realiteten erläggas i reda 
pengar efter en viss taxa, ett problem, som jag här ej alls skall gå in 
på. Men får sålunda trots allt icke underskatta mjölkhushållningens 
betydelse. Lantmätarna nämna emellertid sällan smör som saluprodukt; 
dock i Ramstorp i Torrlösa sn (On, 1734) och i Kärsebränna i Osby 
(ÖG, 1696). 

Fig. 49 visar för varje socken den skatteartikel, som enligt 1663 års 
jordebok representerade det högsta kronovärdet. 

Särskilt inom undersökningsområdet är det skarp kontrast mellan 
den baItiska moränens spannmålsavgifter och nordostmoränens smör
landgille (pI. 14). Korn och havre dominera inom det förra området 
och smör inom det senare; öster om Romeleåsen äro råg och smör 
viktigast. 

Man kan emellertid med de här anförda källorna icke göra en 
säker avvägning av boskapsskötselns betydelse i skogsbygden och i 
slättbygden. Vad man säkert kan konstatera är det i och för sig kanske 

81 L ö n n r o t h (1940, s, 33 m.fl.) diskuterar liknande regionala motsättningar 
i de gammalsvenska landskapen. 
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självklara förhållandet, att spannmålsproduktionen både absolut och 
relativt var mycket mindre i skogsbygden än på slätten. Det framgår, 
aU förhållandet med boskapsskötseln relativt var det motsatta, men de 
absoluta värdena får man icke ut ur dessa källor. 

Granska vi uppgifterna i Landeboken om tionde av annat än säd, 
skola vi finna, hur alla möjliga produkter få komplettera spannmålen 
i skogs- och risbygderna, även om det sällan gått så långt som i Hörja 
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Fig. 49. Anm. till teckenförklaringen. Rågen skall helt utgå ur vänstra lmlumnen. 
Vitt på kartan har samma betydelse som på fig. 27. 

(VG) , där smöret helt ersatt säden. Det måste dock understrykas, att 
spannmålstionde förekommer ensam i de södra skogsbygderna. 

De kompletterande varorna äro främst boskapsskötselns produkter: 
i regel kalvar och smör men även kalvskinn och "kött" samt grisar 
och getter (se fig. 50). Föl omtalas på ett par ställen och ha liksom ost, 
kött, kalvskinn och höns ej medtagits på fig. 50. 
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Fig. 50. 
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Tionden av sill i L. Isie, av vintertorsk i Simrishamn och »fisk» i Tore
kov behöver ingen förklaring. Bastetrå och järn i Glimåkra är också be
tecknande. 

I undersökningsområdet är avsalu av säd eller boskap nästan de 
enda kontanta inkomstkällorna, men i andra delar av Skåne äro ett 
antal andra saluprodukter av icke ringa betydelse, om man får tro 

l 
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Fig. 51. 

lantmätarnas uppgifter. Eftersom jag vid genomgången av kartmate
rialet fått uppgifterna om dessa produkter på köpet, har jag här karterat 
en del av dem men skall icke gå närmare in på de problem, som där
med upprullas. 

Intressant är det område med överskottsproduktion av humle, som 
framträder i trakten norr och öster om Finja-sjön. Det är just för 



l = enbart smör. 

2 = m er lin dubbelt sm ör. 
:1 = mer m en icke duhbe lt så my ck et smöl'. 
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Fig. 52. 

denna trakt, som Landeboken anger humle som ingående i prästetion
den, (jfr fig. 51). 

Hantverksprodukter nämnas mycket ofta som saluprodukter i 
skogsbygden mellan Finjasjön och Ringsjön (se fig. 52). De viktigaste 
äro träskor och hjul, men vidare nämnas tallrikar, kistor, vagnar, 
bryggekar och rep av lindbast. Vävnad nämnes nästan blott på Ängel-
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Fig.53. 

holmsslällcn och i angränsande ollll·uden. Smide omtalns cndast niir
mast Smålandsgränscn. 

I dessa trukter skaffa sig många inkolllstcr genom alt föra ned 
skogsbygdernas produktcr till sliillen. Bonden på Gullarp i Osby (OG) 
handlar med smide och humle. Böndcrna på Hasslaröd i Oshy (OG) 
köpa kakelugnar och andra järm'aror "id småliindska jiirnbruk på 

11 
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6 il. J 2 mils avstånd och föryttra dem på slätten. »Köra till slällbygden 
med tjära och bräder. (Bökholm i Villsjö, VG) .• GÖr hjul och sågar 
själv med handsåg eller låter vid vullensågkvarn skära bräder, som han 
säljer 8 till 10 mil ut på sHiiten eller byter där mot säd~ (Holmlltorpet 
i Viltsjö, VG). 
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Att lanhniitarnas uppgiftcr i stort sctt voro riktiga, bestyrkes dels av 
Arent Bernlscn n e r g e n s framstiilluing (1656: l, s. 72-74) och vidare aven 
beriittelse från landshövding Frölich 17i3 (RA Landshövdingarnas gemensamma 
skrivelser till K. Maj:t. 5.) Lantmallncns näring på slätten, säger dcn senare, 
bcstår endast uti spannemåls salu. De enda möjliga hcmslöjderna äro vävnad 
och halmarbcte. I dcn obetydliga slwgsbygden i Malmöhus län, i vilken ,\ker
jordcn är nog ringa, föder lantmmmcn sig förnämligast med vedkörslor till 
stiiderna på slätten och med tillverkning av ~vagn och nkerrcdskap', träsko 
och basterep samt då man någon gång undgår fiisjuka, med försäljning av 
kreatur; även siiljas mindre kvantiteter smör, ost och talg, vilka under de sist
förflutna missväxtåren dock icke räckt till brödfödan. 

I furuskogsområdet i nordöstra hörnet av Skåne kunde man sälja 
beck och Ijära. PolJaskn, som brändcs av boks t ubba 1', omtnlas hiil' och 
vnr i skogsbygderna. Mindre ofla nämnes träkol, varlill i allmänhct 
nnvändes alved. Kol val' också en cj ovanlig räntepcrsedel. Fig. 53 
visar, all kolet bådc som sädan och som saluprodukt val' vanligast i 
mellersta Skånc; inom undersökningsområdet förckom det flcrstädcs i 
socknarna längs Romeleåscns osisida. 

Ickc .bloll ulbjudande av skogsbygdens hllnlverksproduklcr utan 
ävcn transport och försäljning nv ved till städcrna omtalas som viktig 
inkomstkälla särskilt föl' övergångsbygderna i Frosta och Onsjö. I Färs 
och Albo gåvo körslor av ved och alun föl' alunbrukcts iAndrarum 
räkning en del cxlra inkomsler. I{arlan fig. 54 visar dc byar och gårdar, 
vilka skaffadc sig kontanter förnämligast genom körslor. 

Naturaprcslationerna bestodo uven i ett slort alltal andra skatte
persedlar än säd och smör. Häl' uppställer sig emcllertid i varjc särskilt 
fall frågan, om en artikel ingick i de på en viss gård vilande avgiflcrna, 
därför att just dcnna artikel produceradcs på gården i betydande om
fattning eller därför all jordägarcn, d.v.s. mollagarcn av varan, bchövde 
just denna arlikel. Dcn förra synpunklen är otvivclakligt riklig be
Iruffande dct stora flcrtalet i säd och smör salla uvgifler, dcn scnare 
otvivelaktigt viktigast beträffandc gästerihavre, cllcr då det cxcmpclvis 
gällcr all förklul'll, alt så många bönder på slätlen hade all crlägga 
Ivd lass ved.8 :! Ur kulturgeografisk synpunkt äro naturligtvis avgiftcr 
av det förra slaget intressanlasl. Till den förra kalcgorien hör uppcn
barligcn det ovan omlalade triikolcl. Övriga perscdlur skola häl' förbigås. 

82 Ett Iypiskl exempel är vidare den avgift av 1/~ lunna .grijtorsk. och If, 
lunna .kullier>, som erlades aven bonde i Långaröd (Fii). 
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HUVUDGAIlOAHNAS AKEIl aen ÄNG. 

Källor. 

Beträffande huvudgårdarnas jordbruk år källmaterialet nnnor
lunda beskaffat iin betråffande bondgårdarnas. KartmaterialeL får nog 
sägas \'ara avgjort sämre, men i stället finnas andra källor, som äro 
mer upplysande om huvudgårdarna än om hondgårdarna. Sålunda må 
niinmas 1697 års rusttjänstjordebok (K Koll 2 pk nr 484). Denna, som 
iir en saJnmallsliillning av sjiilvdeklarationer av alla rusttjänstskyldiga 
i Skåne, innehåller uppgifter om utsäde, höskörd, ollons\'in m,m. samt 
dessa och andra lillgångar omräknade i tunnor hartkorn, en taxerings
enhet, som hiirsl:uumade från danska liden. 

Med begagnande av denna ruslljänstjordeboks siffror har jag 
upprättat kartor över proportionen mellan råg och korn (fig, 55) och 
mellan råg och korn ii ena sidan och havre å den andra (fig. 56). 

En annan kiilla av betydelse har för vissa härader publicerats av 
We i b u II i Hisl. tidskrift för Skåneiand, niimIigen av tingsfogdarna 
gjorda sätesgårdsbeskrivningar,1I3 vilka bland åtskilliga intressanta upp
gifter även angiva utsäde och höskörd. Dessa uppgifter stiimma icke 
alll för väl med ()\'annålllnda jordebok och minst i fråga om höskörden, 
vilket ju är naturligt, eftersom denna måste variera starkare än ut
sädet. Rusltjiinstjordebokens siffror få icke pressas, men de äro helt 
siikert tillräckligt helysande, för all man skall kunna få fram hU\'Ud
dragen av de regionala skiftningarna i herrgårdarnas näringsliv, 

1699 åsattes huvudgårdamu inom området mantal, och i proto
kollet över denna förrällning II~ unges för herrgårdurna inom området 
iiven utsade och höskörd, delvis med hänvisning till en rannsakning 
hållen 1695. 

En llllvlu!!ldrd, om vill,en ];:(illmaler;alel är golt: Alnarp. 

Tack vare flera kartor samt vid arrendatorernas till- och frånträde 
(Alnarp var ju kungsgård) tillkomna syneprotokoll och andra hand
lingar kunna ett flertal belysande fakta anföras beträffande huvud
gården Alnarp, 

... Dessn fillllus i prolokollcl till 1682 års tiondesiittning, vilket uvell innehåller 
ell deloiryckt" dylika beskrimingllr. 

Skånska siitesgArdar 1682. II.1's. r. Skånd. \': :10 fr., \'I: 28i fr. 
><4 KA \'erifik. till landshoken 161J9 I: 905. 
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I de o\"lln ollllliimndu siitesg:irdslJeskri"ningarna 1 682 säges beträrrande 
Alnarp, all dess "tlllgar icke lågo i \'ångalag med grunnbyarna, och della 
bestyrkes a,' 1712 :Irs kartbeskri\'lIillg, som emellertid hHer påskina, alt della 
förh:lIIande \'ur av tiimligen sent dntnm (.dessa viingar 1111 för tiden l\rligen 
inhägnade.). Trädesvången betades ej, rörriin höskörden iigt mm. Della möj
liggjordes a\' ult gården hade en tiimligen stor betesmark. ~Ien av JR synes 
fra III g:'i , all de tvii norra v'Ingamn 1671 I:igo inne Moll två år nv tre, vilket 
alltsal skulle innehiira, all llIan hyll odlillgssystelll ullder mellantiden. I och 
med det nya brukningssullet hade llIan ej längre treskifte i egentlig mening 
utan snarare ett slags ensiide. En urrendator ålades 1694 all böla emedan han 
icke blott h'itit bönderna skörda hö i triidesvången utan t.o.m. sått 50 tunnor 
i densamma, varigenom jorden försvugats.u All viingama fortfarande skildes 
åt uv hägnader motiverades troligen bloll nv behovet nll skydda höstsiiden 
mot de betande djuren nnder hösten och "intern. I hyurna saknades direkt 
motsvarighet till de extensivt odlade NYVl\ngen och Havrelyckull (1712 års 
karta) i västra delen av marken, uv vilka åtminstone den förrn årligen låg 
inne för ängens skull, men dur havrejorden hrukades två ii tre år vart 9. 
eller vart 12. l'lr. Nyvången liknade ulltså i hög grud b~'url1as nngvångar men 
skilde sig från dem därigenom, utt dess gränser tydligen icke voro vidare 
fastu. Kartorna från åren Hl65, 1712 och 1766 visa en helt olika konfigura
tion hos såväl vången som de däri hefintliga åkrarnu. 

Alnarp skilde sig från alla andra slällhygdsherrgårdnr däri, ull det iinnu 
vid 1600-talels mitt hude Iwar slwg, numligen tre dungar av ek och alm, av 
vilka dock de två mindre si', snulningom försvunno. 

Odl;n{ISSu!~tem. 

Dc i områdct bclägna huvudgårdarnas jordbruk bedrcvs eftcr i 
huvudsak samma linjcr som hyaruas. Treskiflct var förhärskandc och 
finncs belagt för Alnarp 1(;65, l{l~gerllp 1682, Torup 1682, Esarp 1682, 
Svcllslorp 1682 sllmt Borgeby 1682, och dct fanns Iroligcn ävcn på 

Skabcrsjö och Värpingc. Flyingc hade ensiidc och likaså Helgona
gårdcn.8r. 

Alnarp, Esarp,8' Assartorp och Svcllslorp lågo 1()82 ickc i vanHalag 
mcd ungränsande byar, men ålminstonc Almtrps vånggränscr ha sudan t 
lägc, aU dcnna huvudgård på ctt lidigarc stadium musle Icgat i vunga
lag med grannbyarna. Hiickeherga lwde vångalag med ensamgitrden 
Olslorp 1682. Borgcby g1\rd var 1722 avstängd från grannarna . 

.. , Huscsyn. uun hnndskriflsaml.. S. 51), 
'"' LA Lindhichns likalII. liV salesg, 1686. 
_7 Bcskrivningcn 1682 motsiigcr elllcllcrlid sig lijiilv, i del dcn försl ullryekligen 

säger, nll ESUfllS trc vAngnr äro sepnrcrnde med .gryffh från nndra ägor mcn scnure 
påslår, nit niistbeliiSlln byn I', som hn >wnngelugh> med sjiih'lI >gårds grund., äro 
Örup och ~Iosshcddingc. 



166 

PROPORTIONEN 
RÅG-KORN 

på herrgårdarna 1597 

• 1 

I 2 

"-3 
IlIIIlt 

lIDS 

o 
t 

10 
t 

o 
a o 

201tm. , 

Fig. åS. I = mer än dubbelI sA mycket korn. 2 = mer men ej dubbelt så mycket korn. 
a = likn mycl(ct råg och l(orn, .. = IIIcr råg. 5 = mer lin dubbclt sä mycket rög. 

Aker oell ling, 

Dc km'lor, SOI\l uppgjorls Illed ledning av 1682 års siffror (fig, 55 
-56), visa liksom de skilda uppgifler Illan kan få fram ur oIilta källor 
:Ingående unders()kningsområdcls huvudgårdar, summa fördelning uv 
odlillgen :1\' olika siidessl:lg, S01l\ lidiglll'e kOllslalerals belriiffande bOlld-
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HAVRE 
i proportion till 

o 
RAG ochKORN 

pi herrgårdarna 1697 

o . 10 . 2pkm. 

Fig. 56. l = mer iin dubbelt havre. 2 = mer havre men ej dubbelI su mycket. 
3 = lika mycket havre som rllg+ korn. .. = mindre hnvre mell minsl hiilrlell sil 

mycket. 5 = mindre iill hiilflell havre 11\01 rAg och korn. 6 = ingen havre. 

gårdarna. Kornet dominerar överallt över rågen, utom på Kristianstads
sIälIen och på Vombställen. Havren tillhör den baltiska morfinens om
råde och är i övriga delar uv Skåne tämligen betydelselös. 

Del är betriiffande Dalby och Ftyinge kungsgårdar möjligt all få 
frum korntnlssiffror för åtskilliga år under perioden 1658-1719. Med 
begagnande Il\' lalldsböckernus uppgifter om utsiidels och skördens 
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storlek har genomsnitlliga korn talet kunnat beriiknas till följande 
värden. För tre år under 1640-talet ha uppgifter om skörd och utsäde 
på Dalby hämtats ur C h r i s t e n s e n-H o r s h o I m (l: XLIV), och 
dessa ha medtagits vid beräkningen. Siffrorna inom parentes ange det 
antal år, som beräkningen gäller. 

Råg 

Dalhy ... ... 2,2 (28) 
Flyinge .... 2,6 (:-J4) 

Korn 

:-t3 (27) 
2,8 (32) 

HO\'J·e 

2,0 (28) 
1,6 (32) 

SiffrorlUl uro som synes påfallande låga. We i Il u II (1923, s. 109) 
har fåll liknande värden för en del kronoladugårdar under 1600-talets 
förrn del. Att sifrrorna äro så låga anser han hero på vanskötsel och 
hum'isar till ntt Alnarp och Skarhull 1660 (som då brukades av adels
män) visa högre avkastning (på Alnnrp: rågen 5,7, kornet 6,3 och 
havren 4,4 kornet). I{iillmaterialet tillåter icke någon ytterligare jiim
förelse mellan adelns och kronans huvudgårdar inom området. 

Vad ängen beträffar, är den genomgående av proportionellt betyd
ligt större omfallning än böndernas. Medan det inom Bara härad 
enl. .JR var regel, att en bondgård hade färre lass hö än tunnland utsäde, 
\'ar en dylik proportion mycket sällsynt heträffande herrgårdarna; 
de hade oftast mer än dubbelt så många lass hö som tunnor utsäde, låt 
varn all uppgiften om utsäde i exempelvis rusttjänstjordeboken ej är 
fullt jämCörbar med uppgiften i JR. JR:s uppgifter om Alnarp och 
Torup visa i varje fall en stark kontrnst mot förhållandena på de när
helägna hondgårdarna. Man har framhållit den press i riktning mot 
extrem spannmålsproduktion, som bönder med naturaprestationer i 
spannmål (tionde och landgille) utsalles för. En a\' de viktigaste in
komsterna för herremännen, åtminstone för dem, som bodde i när
heten a\' sliittbygderna, bestod just i de underlydande böndernas 
spannmålslandgillen. De hade sfllundu oftast överflöd på siid men 
betraktade även oxstallningen som en av sina \'iktigaste inkomstkällor. 
Goda slåtterängar voro diirför för dem minst lika vilttiga som sädes
åkrar. 

HUVUDGAHDAHNAS BOSKAPSSKöTSEL. 

Om huvudgårdarnas boskapsskötsel får man en föreställning av 
följunde inventarieförteckningar från skilda tidpunkter. Även boupp
teckningen efter en präst i Hyby, vilken uppenburligen varit en god 
hushållare, hur här citerats. 
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Tabell 10. 

S:t Peters 1\1. 1511 -1-1 ~I.I~I-i 81-1 2 - .- -! ~ :-1 ?oi -I-l-III uii-i 
Viirl,lngc 1536 ...... -IIU, II la, --, -I 18116 -I - -1,12 lO 30 - - - - -1- 1 

)l 1683 ....... 2 13· '12 - 1:;1- 6 :1 i - -lO - -lO - .- - -,'" .-: 
I Hiickcbcrgn 1659 ... 1 1 ,'- -,-16· 3 -11: 5 9 2!1;121- 6 -lO -li:lO :1-_1 

Alnnrp 1660 ......... 2:·- -1-17 - .- 21· -I i _:- - - -I - - --11

--; 

l> 1660 ......... 2 i IIi 3 11- - 2ij Ii 13 il - - - 29 - - - - 12 1

-: 

'roruJl 1670 .......... -. I: _.: 10,'-, - 61- - _. - - - 3 fl - - - 18 6 
TOPllCllldugård lil-l -'1-1 -- 1!1_I H) - 16 - 32 - 32 83223 - _ .. 15 \O -I; 

bOllllplecknlng . I I 
Hybypriistgiird 1721 i- -' 3-1' \.J. :i -I 3 281-- - - 38 ' 23: -1- - - - - _., 

bOIlIJI,tcckning i , . I I : , 

Kullor: S:t Peters Klos/cr 1511: Rel) II nr 11727. l'erpinge 1536: Da HA 
108 A s. 28 \'. Im'cnlaricr I)aa llispegaarde. 1683: Ii.-\. Skånska alkolllslaklcr 
3710. lIuckeberga 1659: LUll Dc La Gardicska saml, lHickcberga. (A\' djurcn 
ägdcs cn del a,' riddogdcn och .holländarcn., och cn del voro Icjda). Alnnrp 
1660: LA Volymen Allcrup. 20 )lar oxar såldcs dclla år, Tamp 1670: HA Ryd· 
boholmssaml. Königsm. godsh. 9. TOflJ1e/m/u!/drrl 17 /4. och Hyby pui.dgdrd 
1721: LA Boupplcckningar. 

We i b ull (1923) och B j u r I i n g (HJ41) ha framhållit oxstall· 
ningens stora betydelse, Oxstallningen var numligen en av herre
männens viktigaste inkomstkällor. Oxarna användes först ett par år 
som dragoxar och kallades då gräsoxar (d. v.s. betande oxar), Sedan 
salles dc på gödning i stall (de kallades di\. stalloxar), varefter de 
exporterades. 

Fogdcn pfl Torul) rcdovisade 16-18 93 nyfön'iinoadc oxar, u\· vilku cn dcl 
voro slalloxar och en dcl voro ullcjda till höndcrua. Vintern 16-18-49 slodo 
dc av böndcrna lejda ()xarna till cll anlal a\' 32 .opsal paa Gaardsclls (Tomps) 
Indhöslcdc fuodep, dlcrsom böndcrna själva Icdo brist på rodcr. A\' gods
hcrrcns cgcn fänad fodradcs undcr \'intcrn 1649-50 16 stalloxar, 50111 slilflcs 
pli vtlrcn, och 21 plogstIllar, som rör sin (ringa) I\ldcrs skull cj kundc siiljns 
som slnlloxar. 

Antalet kor var som synes ganska storl, men mjölkhushållningclls 
betydelse för herrgårdsekonomien låter sig icke närmare fastställu. 
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Miirklig är förekomsten 1659 på Hiickeberga aven s.k. holländare, enligt 
.Ordhog over det danske Sprog. en person, som på en större gård arrende
rade .koholdet og gnesningen., d.v.s. mjölklmshållningen. Huruvida man här 
kunde tala om ett holländeri i 1700·talets mening, må lUmnns därhän. De 
äldsta uv We i b u II (1923 s. 19S) kända holländerierlla spuras först på 
1720- ocb 30-taJen. 

1672 ökades antalet kor PIt Torup med 25, emedan mau Ilnsåg, ull mjöl
keriet var nyttigt och profilabelt (ovan angivna kulla), 

Huslur, får och svin funnos iii I ganska slorl anlal. 
Fären på Häckeherga kallas 1654 Ilengelska». (Jfr W e i b u II 

1923 s, 219: l>Imporl nv utländska får lill fåravelns befrämjande har 
understundom olvivelakligt ägt rum j äldre lid»). 

Herrgnrdarna föredrogo hästar som dragare, och de oxar, som 
de hade, voro i allmänhet icke drng-(gräs-)oxar ulan hlolt göd
(stall-) oxar. Om de 11 hästarna på Alnurp 1660 säges ullryckligen all 
de drevo gårdens plog. 

Man nöjde sig alltså icke ens pli Alnnrp med dess mänga veckodagsbön
der med dessas ökedagsverken (dagsverken med ett par hästar). På Hospitals
garden (1745) fingo visserligen bönderna göra en väsentlig dej av arbetet, men 
arrendatorn höll likväl 10 Jlar dragare. som han liit driva med eget folk. 

Xågon källa, som filläler en översikllig undersökning av regionala 
skilhutder i herrgårdarnas inriklning på produktion nv olika jord
brnksl)rodukler, lorde icke slå aU finna. 

HOVERI. 

Här skall även i korlhel behandlas en i det föregående flera gånger 
berörd viktig förulsällning för jordbruksdriften på huvudgårdarna och 
också för en del av bebyggelsen kring dessa, nämligen det arbete, som 
utfö.'des som naturnprestatioll till jordiignrna, 

Huvudgårdarnas drift skedde nilmligen i mycket stOl' utsträckning 
med utnylljande av den arbetskraft, som tack vare landbornas hoveri 
slod Ull förfogande. Uland de naturaprestalioner, som åvilade bönderna, 
var hoverie10fta en av de mera belungunde. De äldre källorna nämnu 
sälllUl något om hoveri, villtet torde bero pil. alt della ofla icke var reg
lerat j detalj och pu all det ej fanns någon anledning all taga upp det i 
de årliga räkenskaperna. 

Enligt A a k j re r 1929 är ordel hoveri en förvanskning av lIhov
renid., där l>rervid,. betyder arbete och l>hov» syftar på försia ledet i 

--
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»Hovgaard». ~Ho\'edgaard. (huvudgård) är alllså en folketymologi, 
och i själva verket är »hov» en term frän förkrislen tid för en större 
gård, som utgjort cenlrum bl.a. ikullavseende. 

Hoveriet bestod av gammalt i ell icke bestämt antal dagsverken,88 
som utkrävdes av bönderna 80 i proportion till om de hade hell eller 
halvt hoveri. Termen veckodagsbonde (Ugedagstienere) lalar visser
ligen för all hoveriel ofla utgåll med ell visst antal dagsverken per 
vecka, men alla uppgifter jag pätl'äffal gå ul på all endasl husmän och 
torpare gjorde ett vissl antal dagsverken i veckan, medan höndema 
utförde arbele blolI då så siirskill pMordrades. 

De veckodagsbönder, vilkas gårdar lågo i samma socken som del"Us 
huvudgårdar, och under dansk tid även andra, voro fria frun skall till 
kronan, vilkel kallades all inneha veckodagsfrihel. 

Även utsockne frälsebönder presterade ibland hoveri, Irots all 
veckodagsfriheten 1682 upphävdes för de bönder, som bodde utanför 
de socknar, i vilka resp. herrgårdar voro belägna. DO Uppgifter finnas 
nämligen från 1700-talel om hoveriel på en del herrgårdar. På Skaber
sjö gård gjOl'de 1768 även bönder från Oxie, Törl"inge, Bjershögs och 
Hyby socknar hoveri, 1 i83 på Klågerups gärd i Hyby socken även hön
der i Oxie, Kyrkheddinge, Brågar», Nevilshög och Bara socknar samt 
1783 på Björns torp Dl i Gödelövs socken även bönder frun Bonderup 
och Vebel·öd. En del lantmätel'ihandlingar firo ganska upplys:mde. En 
Ianimälare fick nämligen ibland i uppdrag all indela herrgårdens en
skilda åker och äng i tegar, varvid varje hoveribonde fick sin leg i vnrje 
åkerfall all sköta. Så skedde på Skabersjö 1768-171;9, pu Kb\gerup 
1783 och på Svenslorp 1796. 

Om hovel'iaJ"l>elets art får man en uppfullning genom ell a .... ende· 
konlrakl för Klågerup 1712,02 där hovel'iböndernas skyldighetel' geni· 
emot arrendatorn uppräknas, 

De skulle ombesörja uvling (dock så, all de ej blevo alldeles ruinerade) 
d.v.s. plöja och så samt inhärga grödan. De skulle vidare tröska, täppa (repa· 
rera hiignnderna), köra ut gödsel, köra ull siid till Malmö eller Lund, köru 

"'" Jfr W c i b u II, 1923 s. 37, 80-85. 
"U Dcl lordc ha varil siillsynl, dlminslonc cner liDO, all cn hovcribondc sjiil\' 

infann sig för all ulWrn nrhclel JlI\ hU\'udgArdcn; i sliillcl skickndcs höndcrnas driinllar 
och pigor. 

RO W c i b u t l, 192:1, s. 8l. 
DI Jordebok i Björnslorps sl\rdliurki\'. 
9! I.UD De In Gnrdieska liam\. KI6gcrup, förnl bch:lI11llnt ;1\' Knrlslln {JUI-I s. 70). 
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yllerligare en stuckiicka Da om högst 2 mil (ej höst och vår), sJdira torv (8 luss 
uv varje giird), deltagu i tre dagars klappjakt, göra dagsverken till g;irdens 
rensande och skyrnande samt slutligen spinna 2 marker lin eHer 4 marker 
bJ:irgnrn a,- var gård. Husmännen skulle däremot göra ell dagsverke i veckan, 
om de ej liimnudes räll all i stiillet betula pengar. 

Arbete var emellertid en naturaprestation, som nyen andra jord
ngare iin herremännen utkrävde i den mån det vur praktiskt möjligt. 
All kronohönder fingo göra mer eller mindre omfallande arbete på 
kungsgl\rdar och sloll (I.ex. l\lalmöhus) var ell "anligt arrangemang. 
Della gällde iii I och med med de tio jordegna böndema i Lonuua under 
15- och 1600-tah!n. I Skånska kommissionens hundlingar (Vol. U.) 
finns en redogörelse för vud två kronobönder i Arlöv muste prestera 
till Malmöhus i fråga om arbete under år 1667. Antalet dagsverken (med 
häst och vagn) uppgick till närmare ell hundratal. Det rörde sig mest 
om transport av gödsel och byggnadsmaterial. Bland dc orter som näm
nas i denna förteckning samt i en liknande lista i samma volym över 
de körslor bönderna i grannbyn Bulltofta (Ox) fåll utföra, funnos orter 
både på kortare och längre avstånd: Löddeköpinge, Landskrona, 
Stångby, Håstadsmölla, Hurva, Hörby, Hugiösa, Högestad, Gärsnäs 
och Skanör. 

AI'bete utkriivdes iiven av de bönder i Möllebergn, som höl'de till 
Lunds hospital. När nya byggnader skulle uppföras där i slutet av 
1660-talet, måste varje bonde (enligt JR) hämta två lass timmer från 
Lomma »pram", ell från Landskrona och två lass tegelsten från Häl
singborg. Bönderna beklagade sig vid JR över all de måste göra äckor 
till skogen, när vägarna voro sämst, samt över alt de diirifrån måste 
hämta 8 lass årligen mol tidigare 5 lass. 

Förutom hoveri bönderna hade Flyinge kungsgård till förfogande 
för underhållande av hägnaderna och för sin omfallande höslåller ell 
stort antal kronobönder i kringliggande sju härad.o4 Varje härad hnde 
sin äng all slå. 

Det kan vidare i förbigående nämnas, all vissa mililiehemman hade 
all utföra en del dagsverken på militieboställen. Sålunda uppgåvos 1841 
hästhemmanen Hjerup nr 8 och Vallkärra nr 6 göra sex karldagsvel'
ken och tre dagskörslor åt trumpetarebosliillet Hjerup nr 2 och 7.or> 

8~ stackot ncka = kortare transporl med hiist och "alln (1 fl 2 mil) i motsals 
till lånlliicka (upp till 8 å 10 mil). 

114 .Jfr B c r l i 1\ II 1781, s. 22 och IlUssim slImt L i Il d fl u i s t 193K, s. 25. 
8~ KKoII 2 pk -159: I, sid. 87. 
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Torp och galehus gjorde som niimnl oflnsl icke hoveri utnn i stiillet 
ett bestämt antal dagsverken i veckan. På Alnarp gjorde torpen sålunda 
vid 1700-tulets milt vanligen två dylika.90 På Björnstorp gjorde 1781 U7 

en del torpare och galehus 3/~, '/2' l/a, '/~, '/0 eller 1/12 hovel'i; men dessa 
hade troligen samtliga något om än obelydligl utsäde. Av andra gnte-
11lIsmän ulkrävdes mellan 12 och 52 dagsverken per år eller samman
lagt 1550 styckelI (hoverierna uppgingo i allt till 40 1/2), 

Frågan om hoveriet lill kungsgårdarnn blev 1844 föremål fö .. en 
grundlig uh'edning av kammarrådet Cassel.D8 Denne framhåller, alt 
det obestämda hoveriet under svensk lid ofta avlöstes av ganska ulför
liga kontrnkt, som innehöllo bestämmelser om hm' mycket vnr och en 
skulle prestera (jfr även ovan citerade kontrakt från Klågerup) . Han 
hat· även gjort utförliga bel'iikningnr av vad som kunde nnses vara 
skäligt hoveri vid de olika kungsgårdarna. 

Han uppskattude ell helt hoveri på Alnarp till 22 ~/o ökedagsve"ken och 
13 'la drängdagsverken vid åkerns brukning och höstnad, I resp. 1:1 1/0 vid 
ängens brukning och höstnad, 4 resp. 2 vid gödselarbetet, 'I! resp. 2 vid bygg
nader och reparationer, 2 resp. 2 vid stiingslen, 4 drängdagsverken i allmän
het och 40 vid tröskningen; 2 ökedagsverken vid torv- och vedarbetet och 
13 ökedagar äckor. De .... hoveriskyldiga gårdurna (24 i Lomma, 17 i Bur
lövs, 2 i Tollarps och en i Görslövs socken) gjorde tillsammans 31 I/~ hoveri, 
vilket i allt kunde heräknas till 1428 ökedagsverken och 2409 'l~ driingdags
verken. 

Genom bestämmelser i urrendekontrakt ersalles hoveriskyldighetcn med 
fast avgift vid Flyinge och Dalby kungsgårdar 1814 00 och vid Alnarl' 1831.1 

Det kan förtjäna all framhållas, all en kronobonde, som skutteköpte 
silt hemman, icke därigenom befriades från sin hoveriskyldighel. 

De anförda uppgifterna giva en viss föreställning om den stora 
betydelse, som böndernas arbetsskyldighet hade för näringslivet i äldl'e 
tid, även om källmaterialet icke tillåter en komplett bild av densamma. 
Huvudgårdarnns drift fordrade enligt iildre lids uppfattning oundgäng
ligen arbetsskyldighet för personer, som levde av egna jordbruk och 
sålunda ej behövde underhållas av huvudgårdarna under arbetsårets 
långa dödperioder. Det iir tydligt, att man föredrog hoveri av besuttna 
bönder framför dagsverken av torpare och gatehusfolk. Men till kom-

00 Jordebok i Atnurp!I gårdsarki\· . 
• 7 Jordebok i Djörnslorps gårdsurkh·. 
11M I{l{oll 2 pk nr 459. Se itvell nr 458. 
00 För dc 16 nurmllst Flyinge boende hönderna dock först 1844. 
J Cassels ulredning s. Of,. Men enligt ell prolokoll a\' tir 1834 (KKolI 2 pk \'01. 

458) gjordcs då forlfnrande hovcri till Alnal'JI. 

------------------
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plellering höll Illan till godo även med de senare kategorierna. Hoveriet 
var troligen särskilt värdefullt genom sin tänjbarhet, vilken torde ha 
utnyttjats under herrgårdsjordbrukets uppgångstid i slutet av 1700-
talet. För bönderna blev det mycket ofla en tryckande börda. 1828 års 
sockenbeskrivning över Vomb säger, all Övedsklosters bönder i byn 
hade tre par dragare. av vilka ett par enbart användes för herrgårdens 
räkning, och alt bönderna måste året om göra dagligt arbete med flera 
personer åt herrskapet, låt vara, alt de i gengiild ej behövde svara för 
roteringen. 

Det iir högst sannolikt, att hoveriet varit olika tryckunde under 
olika tider, en fråga som jag ej här närmare skall gå in på. Ovan har 
jag framhållit, att intensifieringen av driften på herrgården verkat i 
skärpande riktning.2 Å andra sidan kompenserades väl detta så små
ningom av alt böndernas jordbruk tack vare förbättringar i driften blev 
i stånd all bära störa·e bördor. 

För bebyggelsen hade hoveriet betydelse såtillvida, alt herrgårdar 
icke gärna lades allt för långt bort från bondbyarna. Huvudgårdarnas 
behov av arbetskraft medförde vidare uppkomsten av mer eller mindre 
täta torpsamlingar i dessas närhet samt av gatehus i närliggande byar. 

SAMMANFATTNING: HUVUDDHAGEN AV DET GAMLA 

NÄRINGSLIVET. 

Det gamla kulturlandskapet inom undersökningsområdet var först 
och främst en spannmålsproducerande bondebygd, (låt vara, att ingen 
bonde var självägare). Den haitiska moränens lämplighet för spann
målsodling ledde till att denna drevs mycket långt, en utveckling som i 
växelverkan med de höga avgifterna i spannmål (tionde och landgille) 
ledde till att boskapsskötseln - med tidens jordbruksmetoder - måste 
försummas; därigenom minskades tillgången på gödsel, vilket i sin tur 
förhindrade eH verkligt effektivt utnyttjande av all den jord, man lagt 
under plogen. Den långt drivna uppodlingen hade vidare medfört ett 
totalt utrotande av skogen på stora arealer, varigenom brist uppstått, 
förutom på timmer och bränsle, även på det viktigaste hägnadsmateria
let: riset. Delta medförde åter, alt man måste använda de synnerligen 
arbetskriivande jordvallarna som stängsel. Behovet alt minska hägna
dernas längd till det minsta möjliga bidrog till jordbruksdriftens abso-

: Så mr enligt Cassel förhållandel. 
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luta fasllåsnnde i vångalagssystemen, varigenom enskildn initiativ blevo 
iinnu svårare än de redan voro i och med tegblandningen. 

De tungn plogredsknpen, de oliimpliga seldonen och jämförelsevis 
dåliga husdjursrasernu men även h·unget nU trnnsportera säd liIl avsalu 
i städerna och all hämtn bränsle och timmer i avlägsna skogar samt 
en i mångu fnll tryckande skyldighet all göru körslor och ökedngs
verken för jordägare och kronan medförde, all slällbygderna oftu hade 
dubbelt så många drngare som kor. En icke oviktig biinkomst av 
drugarna hude man dock i levernns nv oxar till herrgårdurna, som gödde 
oxur lill avsalu. Men den på grund uv stark uppodling ringa hötillgången 
samverkade med det stora behovet av dragure till all minska mjölk
hushållningens betydelse till ell minimum. 

I de trukter, där jordmånen icke medguv spannmulsodling i samma 
proportion voro också de nämnda olägenheterna av mindre betydelse. 
Gödslingen var åtminstone på sina ställen häll re. Skogen var icke 
utrotad, och man kunde göra hägnader av ris, vilket medförde, all man 
inte behövde vara på långt när så snål med hägnader som på sliillen, 
låt vara all även della hägnadsmaterial kriivde åtskilligt arbele och 
man gärna arrangerade vångalag, när det var möjligt. Men åtminstone 
på Vombsanden med dess med nödvändighet ganska extensiva drift 
kan della ej anses ha verkat så hämmande som vångalaget på siälIen. 

Mindre långt gången uppodling innebar större tillgång på hö, och 
mindre behov av dragare (på grund av all jorden var lättare och den 
årligt besådda arealen var mindre) gjorde, all man på Vombsanden hade 
relativt fler kor i förhållande till antalet drugure än i slällbygden. Men 
dessa senare voro likväl uven på Vombsanden neru än korna. 

Insprängda bland slällbyarna lågo någru få huvudgårdur. På dessa 
hade icke den ensidiga spannmålsproduktionen drivits till samma över
drift som på bondgårdurnn, ty boskapskötsel i form av oxstallning hnde 
länge varit adeln förbehållen. 

Brukningsmetoderna voro i hög grad överensstämnumde på herr
gårdarna och på bondgårdarnu. Della var desto naturlignre, eftersom 
det var just bönder, som med egnu dmgure och egna redsknp ombesörjde 
huvudgårdens Daveh. 

Andra huvudgårdnr lågo i bylundskapets periferi på gränsen mot 
de större utmarkernu. De skölles som slällbyurnas huvudgårdar men 
utnYlljade även i hög grad utmnrkerna och utmarksskogarna, något 
som endast i begränsad utstriickning vur möjligt för de kring ut
markerna belägna bondbyarna. 
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DET GAMLA KULTURLANDSKAPETS 
UPPLÖSNING OCH OMVANDLING 

(1750--1860) 



S T O R S K I F T E T O C H E r.; S K I F T E T. 

1700-TALETS ÄGOREGLERINGAR. 

I kapillet om tegskiftet berördes det under 1700-talet aJJtmer 
viixande intresse för byarnas inre förhållanden, som godsiigarna lade 
i dagen genom reformering u\" ägoförlu\llunden. Mun syftude först 
och främst till all fördela jorden så på de olika frälsebönderna, all den 
motsvarade deras arrenden eller möjliggjorde en förenkling av dessa, 
och dessutom gjorde sig glillunde ell beho\' av största möjliga klarhet 
och system i iigofördelningen. Redan Sigvard Grnbbes tidigare om
nlimnda solskifte i Bara hy i början av 1600-talel avslöjade sådanu 
intentioner, och de framtriida under l iOO·talet upprepade w\nger inom 
undersökningsområdet liksom på många andra håll i Skåne, exempelvis 
vid de mrut berörda solskiflena i Vomh och Veberi)d resp. 173() 
och 1758.1 

I Sl:lngby och Stävie, vilka ickc voro frälscbyar. gcnomfördcs cn viss 
reglering av iigorna 1745 och 1748, mcn knrtbcskri\"ningnrnn lämna ingn 
upplysningar om dcn vcrkliga karaklärcn hos dcssa lanlmiilcriförrätlningar. 
Dc ha ickc mcdtagits på min ncdannämnda kuria. 

Även efter storskiftesstadgornas tillkolllst genomfiirdes i friilse
byarna ofta regleringar, som mera liknade tegskifte lin storskifte. En 
dylik verksIiiIIdes 1771 i flertalet byar i Skahersjö socken och en annan 
l ii3-i5 i Lyngby by, som till större delen lydde under Toppeladu
gård. l della senare fall motsalle sig hönderna ell rikligt storskifte, 
och godsiigaren ville ej påtvinga dem ell dylikt utan Hit n(,ja sig med 
en reglering u\" tegskifteI. 

1781-sa fick Borgehy prästgård sina ligor storskiflade, medan de 
övriga gårdarna i byn, vilka "oro insockne frälse till Borgeby sätes
g~lrd, tegskiftades (systemu tisk lollning). 

En karla över i lantmiilcriarki\"en II\' mig pätriitTade ägoregle
ringar i Skune Hr tryckt i Scundia 1941 s. 88. De uppgå till ell 80-tal och 

l I VOlllh ringo l i31i ii"l'n dc förul niislan jordlösa galehusen en del åker 
och äng. 
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gällde huvudsakligen byar med rrälsenatur. f{larhet och reda i ägo
förhållandena vnr vad iniliativtngarna tydligtvis strävade efter; behovet 
av rärre och större ägor för varje brukningsdel gjorde sig däremot 
endnst i ringn mån gällande. 

Dessa ägoregleringar voro i själva verket nya tegskinen. Både 
solskiftesmetoden och den systematiska IOllningen begagnades, ja till 
och med bolskiftesprincipen kom i vissa rall iiter till heders.:: 

STOHSIOFTET. 

Det alllmer ökade intresset för jordbruksnäringen och för möjlig
heterna all förhällra densamma, som gjorde sig så starkt gli11ande vid 
1700-talets milt, ledde år 1757 efter åtskilliga års diskussion t iii utfär
dande aven kunglig resolution om storskifte, och delllU\ resolution 
l'öljdes 1762 aven ny storskiflesförordning.:J Efter dessa utfördes ell 
stort antal skiften inom undersökningsområdet. Som framgår 11\' min 
kartn i Scandin 1941 över storskiftet i Skune och som \V e i b u II 
rramhåller, utfördes just i sydvästra Skåne ell mycket stort nntal stor
skinen. Emellertid lIndgingo icke mindre lin ()7 byar 4 i området all 
bliva storskiflade, medan 44 skiftades. Av de förra voro enligt 1800 
ltrs mantalslängd 17 stycken övervägande l'riilsebyar. Men det förekom 
ii\'en all rrälsehynr storskiflades, t.ex. Barn, Viirhy och Skammarp 1793 
SIllUt O. Odarslöv 1790. 

Storskirtets betydelse h\g däri, all st()rre reda åstadkoms i ägo
ml'delningen och 1111 en aning större individunlism blev möjlig i bruk
ningen än förut. Vångavänningens tvång och hela byorganisalionens 
urgamla schema för samtidigt utrörande av de flesta sysslor på åkern 
bestodo dock praktiskt taget intakta. Och eftersom varje åkervång 
ortnst delades i 3 il 4 rall och varje ängv{\Ilg i 2 :i 3 rall, hnde varje 
hon de efter sturskirtet oftnst nem un 12 iigosldflen. Stångby nr l fick 
med storskiftet :18 åkerskirten, och Vallklirm nr l fick 22. 

EIHlast i ell fall medfi;rde storskiftet föriindrins i den gamla hyhehyggcl
sen. namligen d:\ Orup 1798 pli begäran al' generalen Grönillger på ell origi
lIellt siill storskiflades gellom alt en grans mellan krono- och friilseg:lrdarna 

~ Sl' ovnll s. n. 
o .!fr hiirolll We i b II II H12:J s. 116 fr. 
, r 16 II\' des!l1I \'crksliilldcs dock IIlhrylnillgal' (jfr lIeduII), \'ilku i allmän hel 

lII!'dförde ull dc ih'riga gårdarnas iigor hlevo föremål för en onlreglering a,· slor
skifl!'!> karaktär. 
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drogs i öst-\'åsllig riktning genon, den i norr och söder utstr.ickta hymarken; 
de scllare fly Ilade ut Im sin halva i bymnrken. men delHI a ensJdflades ej lItan 
lades liksom den norra hälften i storskirte. Hur de ulflyllade gårdarna 1)lace· 
radcs. nr ej bekant; ntlgon ell skifteskarta rör friilsedelen av Onlp finnes 
ej bevarad. 

SKIFTE~ AV ODEJORDAR OCH l"Ti\lARKER. 

Betydligt läll:lre än slorskiflandel uv \"~mligu byiniigor var skir
landel av de o\'an berörda storn ängs- och huvrcjordsområdena. vilka 
åtminstone lill en del tillhört nedlagda hahitationer. 

Så skiftades VragerupsllIarkell. Svarte Hjerup och CommenlebackclI 
1787-89. De hyar m.f1., som brukade och diirrör nns;lgos äga spridda toller 
i nämnda marker (Storn Uppiikra, Flackarp, Akademien, Habo, Priistberga 
och Vinslorp). ringo sina ägor samlade pi\. el! ställe, hit vu ra ull \'arje by 
slorskirtade sill tilldelade område. Akudemiejorderna skUlades 1807 i 7 
enskiften. 

180J skUlades pli delägande byar del stora ängkomplexet norr om 
Lund (innefallande Ladllgårdsmarken, VinbergSllngen, Diskopsilngen och 
Klosterängen). 

Det har ovan framhållils, all del på gemensnnuua betesmarker ofln 
fanns utslaknde hygriinser. Icke siill~m måste dock vid skiftena del
ningur mellan hyn rna företngas. I ulmarkcns förvandling från nll
mälming (iii enskild mark kunde alllsu röljande stadier mreknmmn: 

1) uppdelning på hynrna i gnnunnl tid; 
2) ~ ~ gårdnnul i vnrje hy i gnmmal lid; 
3) ~ ~ bynnm vid l700-lulets mill och senare; 
4) " ~ gårdnrnu i vnrje by: storskifte, varvid utmarken 

oHa delades i flern full; 
5) uppdelning på gårdllrnn i varjc hy: cnskirle, Billingen som inrös

ningsjord eller som avrösningsjord. 

Det framgår av källmaterialel, nlt den slom fiiladsmurkcn på 
ROlllCleåsen ålminslone till stor del liV gnmmnll \'adt uppdclnd på lm

gränsande hynr. Del mrefaller ju rimligl, aU mun velat ha bestämda 
gränser rör vurs och ens utnytljande nv skogen, även om betningen 
skedde gemensamt. 

J en lanllUfitcriakt rn'\ll år 17:-Jr. citeras en hiirudsriitlsdolll av I\r 1642 
om UI)l~clning a\' Hlnnlnrl)S fäladsskog, som \'isserligen icke skedde direkt 
I,å gårdarna i hYll, mcn viii IUI jordligaflla. Det var dennu uppdelning, som 
i huvudsuk rasllades 17:i6, 
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1693-1703 j,rs karthcskriming iivcr Vcberöd sägcr, all hyn förutom sin 
enskilda mark har fri klövdrift med Hiickchcrga och Björnstorp på allmän
ningcn. Gcografiska karlnn av ur 1693-1703 vi!lar också dcss enskilda skog 
(dcnna dcladcs 1769), icke avskild friln allmänningcn genom hUgnad. Vid 
förrällningcn 1769 tvistadcs mcd Hcmmestofl) om gränscn, mcn all en dylik 
av gammalt fanns, diirom vnr mun rulll cnSl~. Evcrlövs Ilbor pustodo cmcllcrtid 
1758, all dylika gränscr ickc fmulOs och all Vebcrödskartan från 1693-1703 
ickc mr I)ulillig i dclla avseendc. 

175H sägcs rågllngcn mellan Vehcröd och Hiillcstad pli lItmnrkcn vara 
ostridig. 

Om Lunnarps lihor siigcs 1775, all dc tidigare haft cn skogsloll på skogs
fäladcn, mcn all dcnna nlllnern var fullständigt kalhuggen. 

1772 påstodo Dalby och Hardebcrga sockenmiin, all dc hadc cn gammal 
rågllng mcllan sig och Sandby, medan Sandby åhor förnckadc cxistenscn av 
en dylik. En hclt ny rägling uppdrogs mcllan dcssa hyar vid cnskiftct av 
Hardcbcrgas m.fl. utmark 1799-1804. 

Av handlingarna rör Dalby hy 1781>-9 frnmgiir, all rågångar av gammalt 
fUllIIOS mcllan Dalhy och Hiillcstad, mcllan Dalby och Önncslöv och mcllan 
Dalhy och LlInnarp, vilka cmcllcrtid ickc voro alldcles säkra ulnn föranlcddc 
cn dcl t vistighctcr. 

RågiIllgen mellan Dalhy å cna sidan och Hardcbcrga å dcn andra fast
sUilldcs gcnom cn .förcning. 1786. 

Dalhy och Sjöstorps hyars fälad och huslyckor skiftadcs 1799, st, all 
Dalhy Kungsgiird, Dalby södrc jord, den utbrutna Dalhy giistgivarcgurd, 
PingmölIan, Dalby norre jord samt Sjöstorps hy fingo vllr sin lotl. 

I !lamband mcd Hardcherga hys cnskiftc 1804 utskiftades Hardchcrga 
utmark, innefallande den s.k. Skröllcskogcn, på cn mängd angränsllndc hyar 
och hcmman. 

Av kartor utan hcskrivning av år 1805 syncs framgå, all Bondcrups och 
Lunnarps t'iiladsmarkcr dii avgränsadcs från varandra och från Önncslövs m.n. 
utmark (l\lLK Bondcrup akt 8). 

Först 18:-10 faststiilldcs rägllngen mcllan Önncslövs och Hällcstads hyar. 
Fäladsmarkcn till Kogshult, Skoghult och en del cnstaka hemman i I"iirs 

hiirad dclades 1774. Övcr dcnsamma hadc gränscn mcllan Torna och Fiirs 
härad gåll, mcn dcn riktiga sträckningcn hadc fallit i glömska, varför ingen 
hnnsyn togs till densamma vid dclningcn. 

Dcn fiiladsmark, som mcd ringa bredd och mlänga insnörlmingar följde 
Romcle:lscn och dennas fortsiillning åt listcr i riktning mot I{rngcholmssjön och 
som mcd cn I5ngd av 6 km striickte sig från llleckarp i Bläntarp och Hcllcde 
i Slimmingc till Halarp i Sövcstad och RYllge i Sjörup och sålunda hiirdc 
till fcm hiiradcr, saknadc till större dclcn siikra gränscr, varför dcn dclndes 
rcdan 1758, varigcnom uvcn vissa häradsgriinscr fastladcs. 

Dcn fiiladlimark i södra delcn av Hyhy och Lynghy socknar, som striicktc 
siS från Borup till I{allhus, dcladcs 1):\ Iltskilliga tillstötande hyar IIch 
gå rdn r 1803-6. 

Den utmark, som sträckte sig östcrut frun Assartorl), dclades 1788-89 
mcllan dc hyar och glirdar, som hadc del i densamma, varvid IHisslcbcrgas 
andel dcladcs UP() pIl dc olika gårdarna i dcnna hy, mcdan därcmot friilsc-
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gårdarnas i Lynghy andcl rörhlev oskirtad till 1825; prästgårdcn i dcnna by 
. fick rcdan 1789 sin särskilda fäladslotl. 

Nt fiHadsmarken mcllan FIyingc, Sand by, Hällestad och Rcvingc m.n. 
fastslogs av hiirndsröllcn crtcr Pallchokcn cn gröns mcllan Sandby och 
Revingc 1745. Annan gräns fastsIiiIIdcs dock 1808 (ML!{ Sandhy akt 15. 
sid. 41). Sandby dcl utskildes vid cnskirtesuthrytning i dcnna by 1810-11. 
och mcllan Flyingc och dc spridda gnrdarna skcddc delningcn 1815-16. 

Ertcr tvist om rliglingen mellan Hevingc och Hiillcstad deladcs dcras 
fälad 1824 mcllan byarna, crtersOln ingen kundc bevisa var cn cvcntucll 
tidigarc grans gåll. 

Pli strandfiiladcn norr om Höjcå hadc varjc by vid storskiftcstidcn sill 
bcsliimda områdc (först 1852 skiftadcs cmcllcrtid den del av fmaden, som 
hördc till LjWlghusct, HallO och Lomma gästgivaregård). 

Dcn stora fiiladen östcr om Fjclic brukadcs gemensamt, mcn vid cn 
process i slutet av 1770-talct framkommo cn dcl cj fullt klara traditioncr om 
rngångnr mellan hyarna (hl.a. citcrades ell markasköl mr Stii.ngby i Pallc
bokcn). Man kOlli cmellertid överens om all forlsiiIIa all hcta fäladctt gemcn
samt och all ickc göra nya intagor. 1798 dcladcs dcn cmcllcrtid. Fjelics fälads
gräns var då ohestridd, Viirpinge fiiladsgrans finnes markcrad rcdan på 1700 
ars karta. Gränscn mcllan Fjclic och Nöbbclöv faslladcs gcnom övcrcnslwm
melsc några år förc 1777. 

Klostcrfiiladcn väster ODl Lund dclades mellan sätcriet Sankt Petcrs 
klostcr och stadcn Lund 1788-90. 

Luttds stads l"iiladsmarkcr ttpl'dcladcs 1797 så, all varjc numrcrat hus 
i stadcn fick cn 1011 mot crläggandc av cn ftrlig avgift till stadens kassa. 

Strandfäladcn strax nurr om Scgeå brukudes gemcnsamt av Arlöv och 
Tågarp och cnligt jordrcvningsprotokollct och 1702 urs karta övcr Arlöv 
ävcn a\' BlIriöl'. Norr om Hittnchiicl, (dcn nU\'lIrandc socl,cngriinscn Burlöv
Lomma) vidtog Alnarps fiilad, Enligt cn handlittg från 1728 (ML!{ Burlöl' 
akt 6) hade gcttcral Rehnsköld 1701 fr:intagit Tågarps hy cll omrlidc falads
mark norr om Hinncbäck och lagt det till Alttarp, Ävcn den norra begräns
ningctt av Alnarps fälad syncs ha uttc1crg:lll förändringar. Enligt 1665 lirs 
karta tillhördc hcla strandfiiiaden Alnarp ända upp till platscn för det scnare 
tcgelbrukcl. ~(Ctt vid millen av 1700-talct hördc dcn utmark. SOIll låg mill 
för Vinstorp och Karstorp till dcssa byar. I 1712 ars kartbeskriming rör 
Ahllll'P sliges, all strandfiilaclen mill för Alnarp 1702 lagts liII dcnna g:lrd fr:ln 
Vinstorp och Karstorp. 

Vid storskiftct i L. Bjällcrup 1768 skiftadcs även fiiladcn. varvid kornells
boställct fick sill skiftc, Sil all dct bekvämt kundc inhagnus, medan däremot 
dc övriga hcmmuns:iborna hade för avsikt all fortfllrllnde hruka lIIul
hctct samfällt. 

Vid storskirtct i SI. Bjiillcrup 1759 skiftadcs ävcn fiiladcn, S:lsom också 
skedde vid ell tilltänkt storskiftc i Fliidic 1769, fastän dcnna bys fiilad uvcn 
i fortsiillningen hctadcs gemensamt och ny utstakning a\' skiftcsgriinserna 
mustc fiirctagas vid storskiftet 1801. Onncrups fiiladsmark storskiftades i 
samhand mcd cn cnskirtesuthrytning 1788-92 och Håstads fillad 1793. först 
16 ar eftcr storskirtcl. Huhy hct storskifladcs 1790-92 (trc lir efter storskiftct) 
i tVlt 1"1111, mcn korncllshosliillct nr 9, 10 och 11 fick sina iigor pli cll stiillc, 
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Vid enskiflet och luga skiftel blev i allmänhet ä"enledes utmarken 
skiftad (jfr nedan). 

Påladen till del aldrig officiellt enskiftade Ö. Odarslöv låg länge 
odelad och ohrukad. Ännu omkring 1850 mollog Svenslorps gård, 
som ägde byn, krealur 1.iII bele pö denna fölad varje år den 1 junV' 

ENSI{lLDA UTBRYTNINGAR UR BYGE~mNSKAPEN. 

Hedan 1758 begärde ägaren lilI frälsesäleriet Slora BjällerlIp nr 
20 m.m., kyrkoinspektoren Ludvig Cronsiö, all få sinn figor på bloll 
ell sl1ille, och della genomfördes också samtidigt som den övriga 
hymarken slorskiftades. Tack vare all hans sammandragna ägor 
kommo nit ligga till större delen på den till hy tom len slötande betes
marken, behövde han ej" flytta ul. 

Men della var ell undantngsfnll. En radikal utbrylning ur byalaget 
och dess näringsorganisation möjliggjordes fÖl' den, som öns]tade en 
sådan, försl med 1783 års lantmiileriförordning. a På grundval av denna 
förordning begärdes och "erkslälldes ett flertal ur byns synpunkt 
partiella enskiften eller utskiften.7 Som We i Il n II påpeknr, fingo 
dessa mrsta utflyttare nr byarna oftast hålla liII godo med den sämsta 
och mesl avlägsna havrejorden. 

Hcdan 1784 lät grcve C. Wachlmeister i cgcnsltap av ägare till Sankt 
Pelers klosters sätcri begiim storskifte a,' "Lilla Raby, och rcsultatct av detta 
blc\" cn 1786 fastställd ulbrytning av kiosirets andelar i L. Hllby mark liksom 
II\' dct gaJIIla heliggejsthosl,italcls jord. 

Dcn därnäst ii.ldsta nlln'ylningcn i OlJ\r:ldct gcnomfördcs ur 1789-91 
av dc sammanslagna hemmancn Arlöv nr 8, 9 och 10 (den nU\'arandc Arlövs
gärdcn). Ägarc "orn handclsmänncn i Malmö Thomas Thomcsson, Lars Bancr 
och .J. H. Halck. Flera liknandc ulbrylninSllr skeddc i Oxic härad i närhetcn 
a" ~Ialmö (W c i b ni I 1923, s. l:i9). 

lir Burlövs by liit kamrcrcn r.. A. Cronsioe 1791-92 uthryta dcn gamla 
ornulIIsgllrden III' l, och bcnämndc dcn scdan 1\l'Onctor)l (jfr \V c i b ull, 
s. 139). Ur grannhyn Norclanå liit sanllnc pcrson ar 1800 nibryta gärdcn nr 5, 
och ladc dcn under namn a,' Hclenclund ntmcd Kronctor)ls mark. 1802 ntbröt 
han hal\'1I nr 7 i Arlö,' och ladc dctta intill nelcnchmd. 

1797 nibröi gcncral Coyct sin gärd IIjerul' nr I a, och 1798 följde L. 
Weibull haliS excmpel mcd sitt hClllman Stora Uppåkru nr 5, a,' ,'ilkct III,pstod 
det nU\'llrnndc .\kershmd. 

G Godsräkenskuller i IIjörnslorlls sodsnrkh', 
o Jfr We i II u II 1923, s. 13S. 
7 Se min knrln i SCllnclill, s. 8S, 
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I flera full begärde åbor på domkapitlets hemman en snmman· 
dragning uv ägorna. och en dylik Hyde sålunda rum helräffunde i 
Mossheddinyc halva nr l (1800). i SUingby nr 19 (1802), i Arlöv nr 6 
(1804), i V. Hemmeslori) nr 3-4 (1805) och i Hnstud nr 15 (Ull vilket 
I,rästen i Kyrkheddinge vnr innehavlIre, 1 i98). 

Bonden pli Fje)ie nr l begärde 1802 enskiCte för sin gård, oeh vid (ör
rältningen 1803 togo ytterligare sju glirdar enskirte. Ar 1802 begärde och 
fingo även lre bönder i Fliidie enskiCte. 

I andra fall logo I}riisterna inilialivet, t.ex. för Gödelövs annexhernman 
(nr 6) år 1790, för Bjershögs priislglird (nr 8) år 1803 och Burlövs präslgård 
(nr 7) 1804 salllt för Everlö\'s I)rästgiird (nr 5) summa lir. Vidare utbröls Hoby 
)lfiistgitrd (nr l) 1807. Lyngby priislgnrd (nr 1-1) 1807 och Vombs präslgård 
(nr I) och klockarbosliille (nr 32) 1818-26. 

Även efter 1803 lirs ellskiflcsstudgas tillkomst förekom mo sålunda ut
skiften tex. uv mlgra av de anförda priistgi\rdarna samt u\' nr 2 och 6 jämte 
nr 9 j Flackarp (omkrinG 180:», uv -1 friilsegårdnr i Veberöd 1805, uv tyd 
hemmun i Hurdeberga 1806, av ell i Alberta samma 11r, av hatva Sundby 1810 
och av Silvlikra herrgård HU 1-12.N 

Dessa partiella enskil'len äro nv intresse ~()m föregångare och 
banhrylare för de lotaltl enskiflena. De utgöra försia börjnn till by
orgunisalionern:ls sönderfnllunde. Visserligen jiimknde den kvarvarande 
delen nv hyn sinu vångllgriinser efter bymurkens nya form, men de 
enskiftade gårdarna utgjorde störlInde nvbrolt i det gamhl vnngasyste
met. Likviii fnslhöllo en del slymlmde byar vid byalngels organisa
tionsform; Arli;vs by l.ex. utsnlles för lre olikn utbrytningar, innun 
Illnjoriteten i hyn gick med på hell enskirle. - Ur hebyggelsesynpunkl 
utgöra dessn utskiflen den rörsln principiella förändringen i byland
sknpel på ell halvt årlusende eller mer. Den skulle emellerlid snart 
hell slå igenom i del gamln kullnrlnndskapet. 

ENSKIFTET. 

De ert'nrcnheter, som vunnits genom storskiflesverksUlnheten och 
i synnerhet vid Macleans enskiflen och vid 80- och 90-lulens utbryt
ningur, lades lill grund mr 1803 års cnskiflesslndg:l. 

Denna gav impulsen till skiftandet av större delen :tV områdel. 
Endust få bynr (de f1eslu heliigna öster om Romeleåsen) blevo skiflnde 
först efter Ingnskiftesstndgans lillkomsl 1827 (se min kartn i SCfUldiu 
1940 vid sid. 98). 

" Silvåkrn borde såhlllcJlI i min uppsIIIs i SClludill HI-IO rällclill'clI mnrkernls 
på knrllul över uthrylllillgnr i stiillel för 1)11. knrlnn övcr storskiften. 
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För ell tiotal friiIsebyar finnlIs inga skifteshandlingar i behåll. En 
godsägure kunde företaga vilka dispositioner, han llnskllde, utan all 
anlita lantmiilare, och om hun anlitade en sådan, behövde han likviiI 
icke giva förrällningen den officiella prägel, som annars salles på 
skiftel genolll landshövdingens förordnande och fastställande och som 
medförde skifteshandlingars deponerande i lantmäteriarkiven. 

Lngnskifleskartnn över friilsehyn Borgehy 1859-60 visnr sålunda, 
all flera gårdar flyllal ul före skiftet, och detsamma visar lagaskiftes
kartan för Gödelöv av år 1867-8. 

Orsaken till all skifteshandlinSllr saknas kun emellertid också vara 
den, all byns hemnulIl lagts sUlllman till en gnrd eller blivit införlivade 
med en nib'helägen herrgård. Sh vnr fallel med Tejarp och Värby. 

Nedanstående tahell visar antalet skiften i området. med angivande 
av huru många skiften, som IlIibörjades lmder varje femårsperiod. 
Se vidare härom uppsatsen och labellerna i Scandia 1\141. 

Tahell 11. 

Fullföljda skiften, ordnade efter (le femdr.<;perioder, under IIi/kli 
de [Jdbörjades. 

1
1758-117111-11700-11771-117711-11781-117811-117111-11700-11801-118116-11811-1 
176U 1765 1770 1775 1780 178.:; 17UO 1795 1800 180.:; 1 1810 1815 

I - , Storskinen ......... 1 2 I 3 ~ 6 9 1 5 i 6 I 2 .. :1 5! - ! 
l-·ör.;ln ulbryln..... 1 I -_ i, -_ -, -I _1 Ii 2 5 .. 81'" I 2 I 
Ii:nsllinen o. Inga I I I 

sllinen ......... i - - - - l l:i 16 2; I 
--~~~~~~--~--+---+---+-~~--~--~--~~~~~~----I 

11810-111121-11826-118:"-118:111-11841-118411-11851-11854\-118111-11866-1 
I IR'.!U I 182;; 18.'10 111:1.:;, 1840 18-15 I 18;".0 185~ 18Il0 1865 I 1870 I 

S k 'fI ;, I I I I' . I .• tors I en ...... : - - I - - - i -I 
I Utbrylningaa' .... ' - -I - - -1 .- I -

Enskiften o. Ingn Iii! . I 

slliflen ... ...... 18 8 9.. - 1-- -! l 

Den i landskapet mest framtriidande förändring, som enskiftet 
medförde, var utflyttningen av gårdar ur byarna. C:u 725 bönder 
dömdes till utflyllning, medan c:n 425 erhöllo kvarboenderätI. Eli 
femtiotlll hade dessutom redan vid utbrytningnrna flyIlut lit ur bYIl. 
Helt naturligt var, vilkel även Ii: r i s t o f f e r s s o n (H)24 s. 97) 
konstaterar. ull det rel:lliva antalel ulflyllare ofta "ar lägre i småby:ar 
och i byar, där bygalan låg i centrum av ägorna, än i undra. Men olika 
metoder kiinneLeckna de olika luntmätarlll1, Vid enskiftel i Arlöv, S01l1 

utfördes 1815 av .J. ÄkerblolJJ. Iiill1l1ades kvurboenderiiIL iit endasL en 
åbo, medan 6 ålades :aU utflylla; och dock hade redan 5 gnrdar tidigare 
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utskiftats. Otvivelakligt var della all använda större våld, iin nöden 
kriivde. Vanligen lillfitos 4 il i gårdar all stanna kval', men i Bara 
O stycken, i Lackalängn 10 och i Ö. Torn 11. I allmänhet vinnlade 
man sig om all så vill möjligt erhålla rektanguliir form på gårdsmarken, 
vilkens liingd horde vara högst dubbelt så stor som bredden, men i 
de nämnda hyarna med många kvarhoende liksom i åtskilliga andra 
hyar prutade mun starkt av på dessa krav föl' de kvarboendes del. Pil. 
den moderna ekonomiska kartan är del i många fall lätt alt enbarl 
a\' hemmansgränsernas sträckning se, var den gamla bygatan legat, 
ty de kvurboendes griinser uppdrogos radiellt från denna. 

För hebyggelsen innebar enskiftet en radikal förändring. Bybebyg
uelsen er.mtle,,, Ilwd ,~pr;dd bebJJggelse, blandnd med glesn re.<;ter (111 de 
!/nmln bynrnn (jiimför kapitlet om hehyggelsen), För näringslivet var 
förändringen lika väsenllig, i det all det personliga initiutivet liimnades 
långt större spelrum lin tidigure; det bands ej längre av den ohliga
toriska vångavlinningen, I de äganderällsliga förhållandena innehar 
enskiftet såtillvida en förändring, all i de fall, där utmark förekom, 
denna vanligen uppdelades på de enskilda gårdarna; vidare riskerade 
lUan ej Ilingre sådanu regleringar som solskifle och storskifte, som förut 
ihland rubbat de förhandenvarande ägogränserna, IIH vara, ull dylika 
regleringur i m{lIlga hyur med största sannolikhet ej förekonmlO alUlllt 
lin med mycket långa mellanrum (århundraden eller mer iin ell halvt 
årtusende). ~Ien praktiskt taget hade ju varje hävdad gård haft sina 
tilliggande åkrar och iingar okriinktu genom långu tider, och någon 
gemensamhet i äganderälIen till inägorna förekom ej. Bygatan hade i 
mångu slällbY:lr \'aril den enda mark, som ej varit uppdelad på de 
olika gårdarlUl; gatndelningur mrekolllmo visserligen flerslildes under 
IiOO-talet (jfr ~ o r d h o I m 1931, s. 20i), lUen i allmänhet kontrolle
rades diirvid hloII, all alla gilrdar hade proportionellt liku stora kål
hagar och intagol' av hygatan. De. SOIll hade för liten areal dylika hugur, 
tilldelades ell lIIotsmr:mde stycke liV hygatan. Av hygal:lIl bibehölls 
dock alltid liIlriiekligt mycket odelat för all man skulle kunna tala 
Olll en hygata. ~Ied byarnas upplösning förlorade denna alldeles sin ti
digare funktion; den fi)rs\'ann ur landskapshilden och upphörde alt i 
lIledvetnndet framstå som en särskild antl'Opogeografisk företeelse. 

Eli framtriidande drng i landskapet voro de räta linjer, som blevo 
rl'sultatet av Inntmätarnas verksamhet, ty vägar och rågångar drogos 
med Iiujai på kartan, och där de delade sig, skedde det i skarpa vinklar, 
Särskilt vägarna uppdrogos ofta mycket osmidigt, och det var en stor 
olägenhet, all det icke på en gång uppgjordes en gemensam plan för 
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viigarna i el! större område än en by. F r ö d i n (1933, s. IOS) har 
påpekat det nya viigsystemets olägenheter. 

Initiativet till enskifte togs i mlgra byar av ägare till friilsehemman 
och av priister, men i övervägande antalet fall a,· bönder, dock mera i 
undantagsfall av hela byalng. Särskill efter 1810 tycks böndernas miss
tro mot enskiftet vara bruten på många håll. De skeptiska kommo i 
minoritet och måste finna sig i vad som snart fick prägel av aU vara 
oundvikligt. Något direkt tvång frun statsmakternas sida var sålunda 
ej nödvändigt, vilket ju icke hindrar, alt det var dessas målmedvetenhet, 
som möjliggjorde och framdrev denna revolution i bebyggelse och 
niiringsliv. 



N .:( H I N G S L I V E T. 

Man kan med stor siikerhet antaga, alt förändringarna i det gamla 
kulturlandsiwpets näringsliv skett mycl<et Inngsamt. Siil<ert skulle en 
jämförelse mellan jordbrukets struktur och inriktning år 1650 och år 
1750, om den vore utförbar, ge till resultat, alt intet väsentligt fö.·
ändrats. Valde man däremot 1750 och 1850 som jämförelseår, skulle 
man finna, alt en genomgripande omvandling ägl rum och givetvis till 
övervägande del under liden 1800-1850. Det viktignste, som inträffade 
under denna period, var naturligtvis bysamhiillets upplösning. Men med 
denna följde en stm'k expnnsion för åkerbruket och en alll mer genom
gripande förändring i brukningsmetoderna. 

I\.~LLOR. 

All följa niiringslivels förändringar under denna det gamln kulIur
landskapets upplösningsprocess är betydligt svårare än alt fastställa 
deltas karakteristika under föregående tid. Källmnterialet är niimligen 
av helt annan beskaffcnhet och beslår främst av jordbruksstnlistiska 
uppgifter från 1800-talets förstu årtionden och från 1850- och 18BO-talen. 

I nativitets- och mortalilelslnbellerna från åren 1802-1820 finnas 
uppgifter om utsäde och avkastning av de olika sädesslagen. Det är 
självklart, alt dessa uppgifter ha ett varierande viirde; i vissa fall fiire
faller det, som om prästen noga tagit reda på förhållandena i försam
lingen och verkligen striivat efter att exakt återgivn dem, men i andra 
fall har han antingen avskrivit föregåendc års siffror eller ocks~\ ned
skrivil siffror, som endust bygga på en hastig uppskattning. Meloden alt 
avskriva föregående urs siffror blev särskilt vanlig de sista åren av 
perioden. Liksom uppgifterna ur de källor, som jag använt för äldre 
tid, mås le dessa f"ån 1800-lalel anses vara viirdefullare, uär del gälle.' 
all faststiilla sädesslagens inbördes fiirhållande än i frågu om den abso
luta storlcl<cn av utsädet. 
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utskiftats. Otvivelaktigt vnr delta ntt anvfindn större Vit Id, än nöden 
kriivde. Vanligen tillfitos 4 ii i gårdar att slnmta kvnr, men i Bara 
9 stycken, i Lnckalängu 10 och i Ö. Torn 11. I nllmiinhet vilmlnde 
man sig om all så vitt möjligt erhålIn rektanguliir form på gllrdsmarken, 
vilkens liingd borde vam högst dubbelt så slor som bredden, men i 
de nfimnda hyarna med många kvarboende liksom i åtskilliga andra 
bya .. prutade IDan starkt uv på dessa krav föl' de kvarboendes del. På 
den moderna ekonomiska kurtan är det i många fall lätt att enbart 
av hemmansgriinsernas strfickning se, var den gumla bygatun legal, 
ty de kvurboendes gränser uppdrogos radiellt från denna. 

För hebyggelsen innebar enskiftet en radikal förändring. BybelJyg
gef..wn ersattes med spridd bebyggelse, blandad med gle.rw rester cw de 
gamla byarna (jämfiir kapitlet om bebyggelsen). För niiringslivet var 
förändringen lika viisentlig, i det att det personliga initiativet liimnades 
långt större spelrum än tidignre; det hands ej längre av den obliga
toriska vl\ngavänningen. I de äganderiiltsliga förhllllandena innebar 
enskiftet såtillvida en förändring, all i de fall, diir utmark förekom, 
denna vanligen uppdelades pä de enskilda gårdarna; vidare riskerade 
man ej liingre sådana regleringar som solskifte och storskifte, som förut 
ibland rnbbat de mrhandenvllrande ägogränserna, lät vara, att dylika 
regleringar i många byar med största sannolikhet ej förekonllllo unnat 
än med mycket långa mellanrum (århnndrnden eller mer fin ett halvt 
årtusende). ~len praktiskt taget hade jn varje hävdad g;hd haft sina 
tilliggande åkrar och iingar okränkta genom långu tider, och någon 
gemensamhet i ägunderiitten till inägorna förekom ej. Bygatan hade i 
mänga slätthyur vurit den enda mark, som ej vu rit IIppdellld p;\ de 
olika gårdarna; gatudelningnr förekonllllo visserligen flerstädes under 
JiOO-talet (jfr :\ o r d h () I m 1931, s. 20i). men i IIllmiinhet kontrolle
rades diirvid blott. atl alla gårdur hade proportionellt lika stora kål
hugar och intugor av bygatan. De, som hade fiir liten areal dylika hagar, 
tilldelades ett motsvarlmde stycke av hygahl1l. Av bygatan bibehölls 
dock alltid tillräckligt mycket odelat mr all mun skulle kunna tala 
om en hygata. :\Ied hyurnas uppliisning förlorade denna alldeles sin ti
digure funktion; den fiirsvann m' landslmpshilden och npphörde att i 
medvetundet framstå som en sii .. skild antropogeografisk företeelse. 

Ett framträdande drug i landskapet voro de räta linjer, som hlevo 
reslIllatet av IlIntmiitarnas verksamhet, ty viigar och rågånglIr drogos 
med Iinjnl på kartnn, och dfir de delade sig, skedde det i skarpa vinklar. 
Siirskilt vfigarna lI\lpdrogos ofta mycket osmidigt. och det var en stor 
oliigenhet, uti det icke på en gång uppgjordes en gemensam plan för 
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vägarna i el! stöl're omrnde än en by. F r ö d i n (1933, s. 105) har 
påpekat det nya vägsystemets olägenheter. 

Initiativet till enskifte togs i några byar av ägare till frälsehemman 
och av präster, men i övervägande antalet fall av bönder, dock mera i 
undantagsfall av hela byalag. Särskilt efter 1810 tycks böndernas miss
tro mot enskiftet vara bruten på många håll. De skeptiska kommo i 
minoritet och måste finna sig i vad som snart fick prägel av alt vara 
oundvikligt. Något direkt tvång från statsmakternas sida var sålunda 
ej nödvändigt, vilket ju icke hindrar, all det var dessas målmedvetenhet, 
som möjliggjorde och framdrev denna revolution i bebyggelse och 
näringsliv. 



N .~ H I N G S L I V ET. 

1\lan kan med stor säkerhet antaga, att förändringarna i det gamla 
kulturlandskapets näringsliv skell mycket hlngsuml. Säkert skulle en 
jämförelse mellan jordbrukets struktur och inriktning år 1650 och år 
1750, om den vore utförbar, ge till resultat, all intet väsentligt för
ändrats. Valde man däremot 1750 och 1850 som jämförelseår, skulle 
man finna, all en genomgripunde omvandling ägt rum och givetvis till 
övervägande del unde.' tiden 1800-1850. Det viktigaste, som inträffade 
under denna period, var nuturligtvis bysamhiillets upplösning. Men med 
denna fiHjde en sturk expansion mr åkerbruket och en allt mer genom
gripande för~indring i brukningsmetoderna. 

ILi\LLon. 

Alt följa näringslivets förändl'ingar under denna det gamla kultur
landskapets upplösningsprocess är betydligt svårare än all fastställa 
deltas karakteristika under mreg~lende tid. Källmaterialet iii' nämligen 
av helt annan beskaffenhet och består främst uv jordbruksstatistiska 
uppgifter från 1800-talets första ål'tionden och från 1850- och 1860-tulen. 

I nativitets- och mortalitetstabellerna fr~ln åren 1802-1820 finnas 
uppgifter om utsiide och avkastning nv de oliku sädesslagen. Det är 
sjiilvklart, nll dessa uppgifter ha ett vurierande värde; i vissa fall före
faller det, som om prästen noga tagit reda P" mrhållandena i försam
lingen och verkligen strävat efter ull exakt återgivu dem, men i andra 
full har han antingen uvskrivit föregående års siffror eller också ned
skrivit siffror, som endast bygga lul en hastig uppskattning. Metoden all 
avskrivu föregående lIrs siffror blev särskilt vanlig de sista uren av 
perioden. Liksom uppgifterna ur de källor, som jag anviint för äldre 
tid, måste dessa från 1800-talet anses vara värdefullare, näl' det gäller 
alt fastställa sädesslagens inbördes förlulllande än i fråga om den abso
luta storleken av utsädet. 
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Vid cn jämrörelsc mellnn labellkunceplcn i Landsarkivcl och pros
larnns insiinda Iwntraklssnmmandrng,l i vilka sifl'rorna rör varje socken 
anges, visar del sig, all prostarJUl ickc sallan fclakligt återgivil tabell
konceplels siffror. För områdel bygger jag på lahelllwnceplcn i de fall. 
de äro bevaradc, annnrs på kontraktssammandragen. För cll par sock
nar snknas även i dessa uppgifler för 1802 och några fliljandc :\1'. Jag 
har i dessn fall hilil siffror för 1806 ingå i de av mig sammanriiknndc 
summorna föl' 1802. Vid övel'siklel'nll över hcla Sk:ine har jag begagnat 
konlruktssammandrngen. 

Avgivandel av jordbruksslalislislul uppgiflcl' upphördc emellerIid 
1820, och den cnda användbara sockcnstalistik för nugol nvsnill av 
liden mell:," 1820 och 1800, som jag kunnal finna, iir liinsmiinn{'ns 
primiiruppgifler lilllandshi;vdingcns femårsberällclsc för åren 1851-55. 
Dessa uppgifler iiro tydligen antecknllde av länsmännen vid samman
trade med sockennilmnderna. I primärmaterialei för andra fcmårs
herällelscr undcl' denna lid fimuls en hel del viirdcfulla upplysningar 
om jordbruket men inga så fullständiga som i materialet för den 
nämnda. 

1865 hörjade Stalisliska Centralhyrån en :irlig publicering nv en 
hela landet omfallande slalislisk undersökning av åkerbruket och 
boskapsskölseln. Avsikten var all årligen Irycka av hushållningssällska
pen insamlade uppgifler för alla socknar i l'iket. 

Givetvis vur noggrannhelen i uppgiflerna mycket varierande i de 
olika socknarna, och från somliga socknar lyckades Malmöhus läns 
hushållningssällskap vissa år icke få in några UI)pgifler alls. -- För 
1865 finnes i Sveriges officiella stalislik rör della liin endnsl ett samman
drag, där häradet ar den minsia enhelen. Primärmaleriniei synes vara 
försvunnet, det finnes :\tminstone icke i hushållningssiillskapets i lands
arkivet i Lund förvarade arkiv. Dennn brist är emellel'tid utan slörre 
belydelse, då för år 1866:= uppgifter för varje socken finnas i den 
tryckta slalislilwn. Det al' dessa uppgifter, som här i fi>rsta hand ha 
använts. Tack vare dem ha vi en viss möjlighel all l'astsliilla huvud
dragen i lanlbrul{els inriktning vid utgången av denna period och så
lunda bilda oss en upprallning om resullatet av ulvecklingen efter 1800-
lalels Ivil första :irlionden, vilka vi känna relalivl väl. 

Beträffande den här ovan omnämnda slntisliken giiller sammn sak 
som om den från 1800-lalets börj:m. niimiigen all dess absoluta siffrol' 

I I Slnlisliskn Cenlrnlhyrån. 
~ Del mA fromhlUlas, nll niisin år med fullsliindign uJlJlGifler iir 1873. 
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måste tagas med en viss reser\:alion och all dess största väl'de torde 
ligga i att den ger oss en tämligen god bild av proportionen mellan de 
olika odlingsviixterna. 1866 uppgives både utsiidet och den bes:idda 
arealen. För att möjliggöra en jämförelse med stalistiken från 1800-talets 
hörjlID bar jag hiir begagnat uppgifterna om utsädet. 

Ehuru lantmäterikarlorna frun skiftestiden äro långt mindre 
givande än de fr:in äldre lid, rinnas dock liven i dem en del värdefulla 
uppgifter om jordbruksdriften. Från 1828 har man även en del socl(en
beskrivningar, och fnin olika tidpunkter under 1800-talet finnas 
handlingar, som ingivits av Iwnlraklskommillcerua till hushållnings
sällskapet. 

Ur några herrg:mlsnrkiv hn ytterligare en dd värdefulla uppgifter 
erhållits. 

ÄGOSLAG. 

1866 års statistik iir den förstn tillniirmelsevis l'il(tigil, som ger 
siffror för arealen nv åker, äng. skog, betesmark m.m. Dessa 
siffror ha i tabell 12 omriiknats i procent av den uppgivna totnl
arealen. 3 

Här och i det Wljande hnr onlr1'ldet uppdelats i sex delomn\den 
(se pI. 19). vart och ett omfattande socknar med i huvudsak liIulI'tade 
agrogeologiska förutsättningar. ~Ied hänsyn ti1l sockengränsernas 
.. triiclming kunna dessn delområden icke hlivu fullsHindigt homogena. 
Men ertersom all hiir ifrågakonllnande stalistik Imr socknen som 
minsta enhet, får man nöju sig med dennn grövre uppdelning. 
Genom att varje delområde omfnllar ett flertal socknar minskas 
betydelsen av de säkerligen ofta ganska stora fel, som måsle finnas 
i statistikens siffror. 

Socknar till iiverviigunde del belägna på baltisk morän inom Torna 
härad ha sammanförls till VäS/NI TorIla och motsvarande socknur i Bara 
hurad till i\lorra Bam. Socknarna i Bara härad söder om Torreberga
bäcken. vilka innesluta dels sydost-, dels nordostmorän, kallas Söl/m 
Dam; Gödelöv, Bonderup, Dalby och Hnrdeberga på Romeleåsen och 
längs dess västm sluttning ha sammunförts till Meller.<;#a TorIla, och 
alla övriga soclmar i Tornn härad, till överviigande del belägna på 
Vombsunden, kal.lar jag (is/ra Tortla. De tre socknar av Färs hiirad, 
som hc;rn til1 undersi;kningsområdet, kullas även här FörsdeielI. 

3 DennR understiger lIIed -I,f; 010 den ekonomiska kurtans. 
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Tahell 12, Landarealens .fördelning 1866. 

! Åker, 

I 
triidglil'd Natul'llg Betes- Ton'mossar I 

Sltog Viigar och annan fing mark Impedimentl odlad jord 

I I 
Västra Tornn , .. , , .• 

I 
89,ä I I I 3,a 

I 
0,1 5,0 2,1 I 

~Iellersln Torna .... 5~,1 5,3 2,3 i 37,0 1,3 

Oslrn Torllll ........ 45,2 : l1,!1 D,2 
! 

33,3 , 4," 
Norm Hara •••.....• 8!1.7 3,5 11.2 2,7 3,9 
Färsclclen .......... 31," 

I 

12,3 

I 

21,2 i 31,5 I 3,(; 

Södrn Bura .••... ,., 58,7 8,6 U,i 
I 

13,9 5,2 

På baItisk morän äro alltså 90 % av jorden odlade, medan Homele
åsens liven nu stora betesmarker draga ned siffrorna för Mellersta och 
Östra Torna. I södra Bara är mer än hälften av jorden odlad, medan 
den delvis yllerst ofruktbara sanden i Flirsdelen blott lir uppodlad till 
mindre än en tredjedel av hela landarealen. Den planterade barrskogen 
upptager dur cirka en femtedel av arealen. Södra Bara har i absoluta 
siffror mer skog än hela det övriga området (c:a 2.500 hektar). 

De icke skogbevuxna betesmarkerna ligga till alldeles överviigande 
del på Romeleåsen,~ men också i södra Bam och i Färsdelen iiro de 
stora och utgöra niira en tredjedel av arealen. Inom Västra Torna och 
Norra Bara lir det huvudsakligen längs lmsten och på en del sand
områden söder om nedre loppet av 1\:ivlingeån, som betesmarker be
varats. I huvudsak finnas alltså betesmarkerna inom samma områden, 
där de gamla fäladerna lägo. Ett undantag är hell Il:lturligt de vid 
denna tid sedan lunge uppodlade fäladsmarkerna kring Lund och 
den stora utmarken mellan Värpinge och Lacknliingn. ]\[en överallt 
hnr odlingen givetvis inkrliktat på fiiladernn. 

All i siffror angiva de undel' 1700- och 1800-talen timade föl'änd
ringarna i dessa ägoslags utbredning är omöjligt. ]\Ien på somliga kartor 
kunna de följas. Åkern gick tack vme dikningarna nllt mer och mer 
fram pil den naturliga ängens bekostnad; dock funnos stora ängsmarker 
kvnr i de sankare delarna av Vombsandslällen och i bncklandskapel. 
Särskilt måste iingsarealen minskas, niir utflyllande gårdar fingo sig 
tilldelade enskiften, som till övervägande del bestod av ängsmark, 
såsom fig. 57 visar. 

På samma säll måste betesmarkerna p'\ odlingsbar jord hastigt 
ha försvunnit under utflyttarens plog, 

~ .Jrr Sa h I i 1\ IU:iO. 
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Fig. 57. östra delen av cu IlIJtI upprättad karta över laga delning U\' nr 7 och 8 
; Sta vie. Enskifteskarlan av år 1808, s\Jm bygger på en äldre karla (frAn senare 
delen av 17iO-talet). anger eooast ell obetydligt stycke i nedre vänstra hörnet av 
ovanstå ende omdde som åker . Allt del övriga var utmark eller äng. Gränsen mellan 
dessa gick efter den linje, som hilr ovan går genom H > i R. r.;~ 73 och i norr böjer 
av mol öster i riklning av huset i karlans nordöstra hörn. Vad som låg öster 
om denna linje var betesmark. 1838 VHr allt uPPl.Idlal till åker med undantag av ett 
iingsomrAde (med dc knappl synliga figurnumren 2, 89- 9:1) vid och söder om 
gården i ägofiguren C. samt ett annal (med figurnurnmcr 99) i ägofiguren A. Särskilt 

i ligofigun:n C rramträda ell s tort anlal öppna diken. 

VÄXTFÖLJD. 

Enskiftet medförde, atl de gamla odlingssystemen med ens för
lorade sill hårda grepp om jordbruksdriften, och man kan beträffande 
de enskiftade gårdarna ej längre tala om odlingssystem i samma be
märkelse som tidigare. Intresset knyter sig i stället helt till växtföljden. 
Det torde med tidens hägnadsteknik icke funnits någon möjlighet för 
den enskilde honden att uppdela sin jord i tre eller flera från varandra 
skilda vångar i analogi med de gamla byvångarna .~ Mellan de enskiftade 
gårdarna hade man till en hörjan stängsel, och enskiftesprotokollen 
innehålla m:ycket noggranna uppdelningar av skyldigheten att vidmakt 
hålla dessa. I protokollet för jämkningen av skiftet i Nöhbelöv år 1827 

, Atminslone lämna källorna inga upplysningar i denna riktning. 

" 
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l.ex. diskulerades i delaU, hur man skulle förfara med slängslen, som 
hiir beslodo av jordvnllnr med eller ulan pilplnnlering. 

Så sm:lningom fann man emellerlid, all man kunde klnra sig ulan 
dessa slängsel. I{ronofogderapporlen till 1856-1860 års femårsberiillelse 
säger, all pilevallarna äro lill för pilplanleringens skull och all de icke 
freda ägorna, d.v.s. icke ulgöra någol effektiv l slängsel. Många pile
vallar uljämnas och ersällns med diken, och vnr och en anses börn hålla 
vård om sina kreatur. 

På herrgårda~na var del möjligl aU avskaffa de gamla odlings· 
syslemen på elt tidigare sladium, och det skedde redan under 1700-
lalels senare hälfl. Man ökade anlalet vångar och införde sålunda nya 
odlingssyslem, som möjliggjorde en ralionellare växlföljd. I allmänhet 
såddes blolt ett väx Islag i varje vång, och växlföljd och odlings'iystem 
kommo sålunda alt bliva näslan idenliska. Därför har lermen 
odlingssyslem ej heller ifråga om herrgårdarna längre någon upp
gifl atl fylln. 

Del äldsln beliiggel fr:\n området på avskaffande av del gamla 
odlingssyslemel är en karin över Skabersjö gårds ägor, som upprätlades 
1771 av Örngren. Enligl beskrivningen lill karlan voro de lre förut
varande siidesvångarnn och Änghngen till oigenkiinnlighel föriindrnde 
liIl () åkervångar, en ängväng och en planterings hage. 

Ungefär samlidigl, eller någon gång mellan åren 1768 och 1777, 
infördes ny vångaindelning på Häckeberga.o Åkern delades i sex vångar. 
av vilka två lroligen årligen lrädades. 1803 funnos sju vångar, av vilka 
lvå årligen trädades och fem besåddes. 1819 låg årligen endast en vång 
i träda. En vång göddes varje nr. Man gödslade alllsn all jord lika i 
siäIlet för atl som under iildre tider gödsla de närmast gården belägna 
åkrnrna viisenlligl mer än de övriga. VUxlWljden var della år råg -
polnlis - korn - vicker - korn - havre. 

På gårdarna OIslorp, Lerberga och I<ämparp, vilka brukades som 
Jndugårdar under Häckeberga, funnos 1803 fyra eUer (på I<ämpnrp) fem 
vångar, av vilka tre årligen besåddes (1777 funnos blolt lre vångar på 
Olslorp, och mr de övriga snknas uppgift). 1819 hade I{ämparp fålt 7 
v:ingar liksom huvudgården. 

På Alnarp hade någon gång mellnn 1712 och 1766 den nordväslra 
vången ulvidgals och uppdelals på två vångar. Huruvida denna delning 
var ell led i en omläggning av driften över huvud, låter sig ej avgöra, 
och senare uppgifter om åkerbruket saknas. 

o LA Extrn fiirriillninsor i norn härad 1740-80. 
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1783 (senast) infördes ny vångnindelning på Klågerup med 4 Il 5 
äkervångar. 

Det samma skedde på Assartorp 1800 (5 åkervångar, en ångvl'ng 
och en beteshage) och pfa Toppeladugård 1801 (4 siidesvångar och en 
klövervång) . 5 vångar omtalas på Trolleberg (Värpinge) år 1800. 

På den 1792 nyskapade herrgården Kronetorp påbörjades, som 
man kunde vänta, omedelbart ell nyll brukningssystem. Ägaren indelade 
sin åkerjord i nio vångar, av vilka en låg som ung, en trädades, två 
besåddes med råg, två med korn, en med ärter och vicker och två 
med klöver.7 

På Torup användes 1799 fortfarande treskifle. 
På Esarp funnos 1816 sex vångar med växtföljden: vete, klöver, 

korn, ärter, korn, havre. 1819 funnos 9 vångar.8 

I Lomma, som tack vare sina vångars mera isolerade läge endast 
i ringa mån var fastlåst i treskiflesvångalag, började man enligt stor
skifteskartan på 1770-talet att odla jorden till största delen som ensädes
jord med god gödsling, d.v.s. man upphörde med all träda jorden vart 
tredje år. Man hade här sedan gammall brulc.at en mindre del uv 
jorden som ensädesjord. 

Det är som sagt icke möjligt all fastställa, huruvida bönderna efter 
enskiftet i allmänhet omedelbart följde herrgårdarnas exempel i fråga 
om ny växtföljd eller om de fortfarande behöll o den gamla: korn - råg 
- träda. I varje fall övergavs det gamla systemet ganska snart. Så 
hade 1817 redan skell pI' de flesta gårdarna i Uppllkra och Flackarp 
och 1819 i Knästorps och Tollarps socknar.9 1828 anges för Lomma 
följande brukningssätt som det vanligaste: råg, korn, iirter, vicker 
och havre. 

Enligt länsmansberiillelserna 1855 härskade vid den liden i större 
delen av området sex- Ii sjuskiftesbrulc..10 En typisk växtföljd anföres 
för varje soclc.en och några återges här. 

På baltisk morän var följande växtföljd vanlig: träda - vete eller 
råg - klöver - korn - iirter - korn - blandsiid eller havre. 

På Vombsanden förekom (Revinge) : träda - råg - korn - potatis 
- havre eller blandsäd eller (Vomh): potatis (gödsllld) - råg - bete 

1 W c i b u 11 1923. s. 139. 
B Handlingar i Esarps gArds arkiv. 
8 Hushållningssällskapets handlingar. LA. 
10 Vid denna lid bcleckn8l' nlllså .skirlcsbruk. en viixlföljd, medan mnn för 

äldre tid nnviinder termernn .tvAskifle. och 'Ireskirte. som beteckningar pA odlings. 
system. 
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i 6 il 8 år eller (bälIre jord i Vomb): korn (gödslad) - råg - potatis -
havre - bete i 4 ur. 

Den förändrnde växlföljden medförde, alt den trädade jordens areal 
starkt minskades. Medan under treskiftets tid minst 33 010 av åkern i 
åltcrvång muste lämnas obesådda, anges trädan 1866 till 13 ;', H 010 av 
iikern fiir de ryra västra delområdena, till 17 010 för Färsdelen och 
endast till 10 Ufo för östra Torna. 

Skillnaden är i själva verket ännu större, Olll man tar hänsyn till 
all en del åkerjord i äldre tid ej besåddes varje år vången låg inne. 
Ännu 1790 betecknas nuru en tl"ed.iedel av åkern i Öslra Odarslövs 
Siidrevång som linda. 

ODLlNGSV ÄXTER. 

[ nedanstående tabell har jag sammanställt ett antal statistiska 
uppgifter om de viktigaste odlingsväxterna (med uleHimnande uv bråk
delar av tunnor). 

Tubel.1 13. Utsäde av de vikligaste odlingsväxterna. 

11102 11120 1855 1866 

Vet e 
Viistra Torna ....... 511 li2 230 487 
Norm naru ......... 6 127 288 378 
Mellersta Torna .... 110 :i8 58 86 
östru Torna ........ 2 :J') . - 10 72 
Fiirsdelen .......... O O O O 
Södm Bara .....•... 5 52 gå 216 

Rdg 
Viistru Torna ....... 2.329 2.0118 2.473 2.51:i 
Norra Bara ......... 1.445 1.221 1.612 1.974 
Mellersta Tornn .... 390 345 740 906 
östm Torna •• 0 ••••• 1.058 1.1 i2 1.538 2.043 
Fiirsdclen .......... 129 200 359 494 
Södra Ham ......... 1104 1.111 2.275 2.23å 

K o r II 

Viistrn Torml ....... i a.o:n :i.598 6.133 6.:162 
Norm BlIrn ......... I 2.2110 2,471 3.11119 5.015 
~fcllcrsta Torull .... 631; 610 1.571 1.700 
östra Torna ........ i45 60S 1194 1.536 
Fiirsdclen .......... 49 III 1:i3 123 
Siidru Bllrn ......... 1.:11):1 1.860 3.16!! 3.:100 



Viislrn Torna •...... I 
Norrn Barn .....•... I 
)'lellersla Torna .•.. 

! Öslra Torna .....••• 
l Färsdclen ......... . 
I Södra Ilarn ........ . 

! 
Viisira Torna ...... . 
Norrn Bura ......... : 
Mellersla Torna ... . 
Öslra Torna .....•.. 
Fiirsdelen ••........ 

i Södrn Dnrn ........ . 

Väslra Torna ...... . 
Norra 8arn ........ . 
Mellersln Torna ... . 
Öslra Torna ........ ! 
Färsdelen •......... 
Södra Bnra •........ 

Viislrn Torna ...... . 
Norra Dara ........ . 
Mellersia Torna ... . 
Öslrn Torna ....... . 
Fiirsdclcn ......... . 
Södra Bara ........ . 

Viislrn Torna ...... . 
Norra Barn ........ . 
Mellersla Torna ... . 
Öslra Torna .......• 
Färsdclcll ......... . 
Södrn Ilara ........ . 

1802 

Havre 
2.799 
1.067 

361 
39-1 

]-I 

7S7 

2-1.'; 

13 
3-1 

3 

o 
8 

223 
3:' 

12 
18!l 

35 
53 

1820 1855 

och blandsäd 
2.7 IIi -lA6!l 
1.630 2.5311 

223 2!l1 
57-1 lA25 

39 857 
1.37-l 3.89-1 

Ä rt e r 
8.&3 2.10.& 
9".. 1.262 
80 398 
.&6 89 
o Ii 

321; 1.051 

Vicker 

Bovete 

Potatis 
I.Mi 

.. 5.& 

250 
958 
21r, 
812 

1.765 

1.500 
566 

2.212 
491 

:I..&!l6 

1866 

6.0.&1 
3 . .&2i 
I.S31 
3.265 

265 

".613 

686 
1.097 

281 
l:i9 
20 

579 

3.&2 
....8 
25.& 

12 

liS 

6 
o 
o 

66 
69 
o 

.&.026 

".023 
l.l15 

".203 
9.&S 

12.535 
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1866 omfattade odlingen m' de sedan gammalt viktigaste sädes· 
slagen, nämligen råg, korn och havre, c:a 60 010 av den besådda arealen 
inom området. En väsentlig föriindring hade skett sedan århundradets 
början, då motsvarande siffra siikert var över 90 0/0. Redan 1820 hade 
proportionen påtagligt förskjutits, en omsliindighet, som man gärna vill 
tillskriva under mellantiden genomförda enskiften. 
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utsädeav 
RÅG 
t866 

• ~ 100 tlUlJUJr 

Fig.58. 

o . 10 , ~Okm. 

Folkmängden i området ökade 1805---1866 med i genomsnill 81 
procent (ökningen är ungefiir lika slor i alla de sex delarna av området). 
Det Itan vara av intresse aU se, om ölmingen av spnnnmälsodlingen 
höll jämna steg med foJkökningen eller ej. Tabell 14 belyser frågan. 

Naturligtvis måste man vid betlömandet av dessa siffror ha i minnet, 
all dc ulla bygga på tämligen osäkra uppskattningar. 

PJunsch 15 visar, all ungefär sununa proportion förefanns melL'ln 



Utsäde av 
KORN 
1866 
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... 100 tunnor o 10 20l<m, 
! , 

Fig. UU. 

rdg och korn 1802 som under äldre århundraden, Däremot försköts 
under 1800-talet proportionen mellan råg och korn till rågens nuclidel 
på baltisk morän (se pI. 16). men förhim sig för övrigt lfimJigen kon
stant. Beräknar man utsädel per 100 invånare, linner man också, aU 
rågens betydelse under liden 1800-1860 minskat på baltisk morfin men 
ökat starkt i övriga områden. Just i det gamla rågodlingsdislriklel 
framför andra, nämligen Vombslälten, har rågen nnll UPI> till en 

! 
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Tabell 14. Tunnor utsäde per 100 invånare. 

Håg I,nrn Hu\'re + hlnndsäd 
~------- ------_._-. , 

1802 1866 1802 1866 1802 1866 

Viistra Tornn ....... 1 .JO 2.J 52 60 48 57 
Norra Dam ......... ! 32 29 50 64 2.J 39 
Mellersta Torua .... 19 23 :u .J3 17 46 
Östra Torna ........ , 22 2.J 16 18 8 38 
Fiirsdelen .......... I 15 35 6 9 2 19 
Södra Barn ........• 16 30 .,-_I 39 15 50 

mycket hög siffra. Medan det i äldre tid var så, alt r:\gen i denna trakt 
visserligen var det relativt viktigaste sädesslaget, men att rågodlingen 
per 100 innevånare dock var större pu baltisk morän, så ligger råg
odlingen i Fiirsdelen 1866 främst även i della senare avseende. 

Kartan fig. 58 visar vid en jämförelse med de äldre prickknrlorna 
över rågodlingen, all den baltiska moränen även utanför området fåll 
mindre betydelse än tidigare för rågproduktionen. 

Kornet var inom området överallt utom på Vombslällen den vikti
gaste odlingsväxten likaväl 1866 som vid alla föregående tidpunkter 
(jfr fig, 59). Per 100 invånnre hade utsädet av korn övcrallt ökats 
linder tiden 1802-1866, 

De nya växtföljderna gynnade ofta korJ1l·t med två ur, mednn exem
pelvis rågen odlades endast el!. 

Fram emot 1800-talets milt börjar det tvåradiga kornet undantränga 
det sexradiga, el! förhållande, som torde ha bidragit till alt kornet nck 
~n iin starkare ställning pu den baltiska moränen iin det förut haft. 

nedan 1819 odlades tvåradigt korn på Svens torp, och utsädet därav 
var under de följande årtiondena lika stort som av det 6-radiga kornet. 11 

Det tvåradiga ansågs på Häckeberga 1839 trivas bättre iin det sexradiga 
även på den sämsta jorden.12 Å andrn sidan syncs man i Knästorp och 
Tollarp ännu vid samma tidpunkt blott diskutera dess införande,l:! 
1849 växlade utsädet av 2-radigt korn i de fyra liinsmansdistrikten i 
Torna och Bara härad mellan 17 och 60 0/0 av hela kornutsädet. 13 

Havren, som före enskiftet varit förvisad tiII sämre och avliigsnare 
jordar, ficl{ med de nya \'iixtföUderna en förbättrad ställning. Antalet 

II BjörnstorIIs sdrdsarki\". 
II LA. HushållninGssiillskapet!! handlingar. 
I' Torna och Barn hiirads kronofogdclIl'kh', 
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Fig. 6(1. Sa mma bolcckningar ~um rA ng, <1,1. 
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iPMpOf'tion tIll 
utsiidet av 

RÄGochKORN 
1802 

lunuQr ulsäd e per 100 invå nare Ökade.s s tnrkt under perioden 1802-
t866. slarkast inom de om.åden. som tidiga re haft m era obetydlig 
huweodling. Karlan fig. GO visar, a ll havrt'll finnu 1802 i huvudsak 
odllldcs i sa nllua områ den som und er de gtl ngnu å rhundradena , all tsA 
i väs tra och södra Skå ne. 1866 ha r ha vreodlinsen däremot vu nni t s lOTt 
insteg uven i sådana områden. som vid 1800-lll lels början och tidiga re 
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... IOD tunno,. 

Fig. 61. 

i del närmasie saknade havrcodling, och havren har till och med ofta 
blivit del kvulllilnlivl vikligusle sädesslaget (fig. 61). 

Blnndsiiden inom området ulgör 1802 blolt ett par procent medan 
den 1866 öJmt till 31 0/0 av summan av havre och blandsäd. Den före
kommer överalll, men i relation till hnvren är den starkast representerad 
i de Irakier, där kornodlingen har slörsl betydelse. 

km. 
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Utsäde av 
HAVRE 

och 
BLANDSÄD 

1866 

• =100 tUJU1.or 

Fig. 61. 

o 10 , , 

i det närmaste saknade havreodling, och havren har till och med ofta 

blivit det kvantitativt viktigaste sädesslaget (fig. 61). 
Blandsäden inom området utgör 1802 blott ett par procent medan 

den 1866 ökat till 31 D/o av summan av havre och blandsäd. Den före
kommer överallt, men i relation till havren är den starkast representerad 
i de trakter, där kornodlingen har störst betydelse. 

20 km. 
l 



Fig. 62. Utsädet av vete 
1802. 

Fig. 63. Utsädet av ärter 
1802. 
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Fig. 64. Utsädet av potatis 
1802. 

Varje punkt motsvarar som på övriga utsädeskartor 100 tunnors utsäde. 

Vete hade av ålder odlats i Skåne, men blott i mycket obetydliga 
kvantiteter. 1802 har emellertid en ökning av veteodlingen börjat fler
städes på Sydvästslätten och på Kristianstadsslätten (se fig. 62 och 65). 
Undersökningsområdet samt större delen av Oxie härad utgöra emeller
tid ett påtagligt undantag, och detsamma gäller flertalet av socknarna 
på baltisk morän. Vetet motsvarade 1802 blott ungefär 1/2 Ofo av hela 
utsädet av råg, korn och havre (jämte blandsäd) i Västra Torna och 
Norra Bara samt ännu mindre i övriga delar av området; 1820 har 
motsvarande siffra för veteutsädet ökat till c:a 1 1/2 O/o och 1866 är den 
c:a 4 % eller något mer än medeltalet för Skåne; vete odlades vid denna 
tidpunkt huvudsakligen inom samma delar av Skåne som vid århundra
det början (fig. 66). 

Bovetet är icke medtaget i statistiken förrän 1866, då det inom Färs
delen motsvarade 14 % av rågutsädet. I Östra Torna odlades i absoluta 
siffror ungefär lika mycket som i Färsdelen; proportionsvis alltså 
väsentligt mindre. Kartan fig. 67 visar förekomsten av boveteodling i 
Skåne 1866. De sandiga områdena, Vombslätten, Kristianstadsslätten 
och sandområdet sydost om Landskrona framträda som de viktigaste 
bovetedistrikten, en geografisk fördelning, som troligen mycket väl 
överensstämmer med den, som bovetet sedan länge haft. 

Baljväxtodlingen var tämligen obetydlig 1802. I synnerhet ärt
odlingen tilltog emellertid hastigt i betydelse. Kartan fig. 63 visar, 
aU ärtodlingen kvantitativt var viktigast i Rönnebergs och övriga härad 
i nordvästra Skåne. 

Jämte en obetydlig odling av bönor förekom odling av vicker, som 
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•• 100 tunn.Qr 10 20 km. , 

FiS. 66. 

Allmänt synes vallodlingen ha påbörjats ganska sent, även om 
man redan omkring 1800 odlade Idöver på en del herrgårdar, exempelvis 
på Torup och Hyby l i95. u och undcr fötjande ~irtionden ävcn på en 
eller annan bondgtlrd. Barn kontrakts hushållskommitte uttalar 1837 
som ett önskemäl. alt man slUllle införa foderväxter i cirkulationen. 

IS Torups gl'lrdsllrkh·. 

. 



" 
\ \ , 
I 

, 
\ 

\,1 

BOVETE 
1066 , 

.' , 

, 

• 

(lm t ' ppa!.. !";1 ... :'i;.!f'~ dd ,:1 11111101 Iilll:il1 r·. :lIt ,ulli n~ :1\' k lt l \ '(' f "~' h :Hldr:-. 

fud ,'r ,"ä ;\ h' r t',i i lll ' " I 1' : ,~ l onli, · t \' III1fl il 11:1 ;': "11 "'~ 1I 1 h'rlig I r:llll:.!:nl;':. Ej 
Iwllec i Hyll." I"ar lla ;.l" Jl jord ... llt1 ii~g:Hll ic- l1H'.J j.!rii,1 rii b ll 'llI ~1)Ck IlCU 

:t lllag:d • . \ "j , 1 dt:nn n t idpI lIlkl ,:\1" !I d ~a hUldOl h.\"II;,l' al lr), ' i hu,"u,bah 

hln ll h l'rrg:, r dllfll:l '1 1In "';Hlt!" kli '",,.,, .w h ~ra ... F il Ii",\': illdring ... y lw" 

ha (1\lriill ul1 d "r 1 ~·W · l;j l d, l y "lIligt l iin"lII .m,nliJpork rn ll I Ii .) I ,'j:, 
ing i,-k d:'. klii\'nll l h 'r~11Id ,,,, i ('irl, lIlali(lIIl'II. 

h'" ,"lo /," HIlI,·,r ... ~ fi,:'r \"(n'jl' !U· 1I 1l' l1all I HU:! od . 1:-i;!O i IHl l i\' i tL't::, - ud. 

1l 11l!' lu lil f' t'; ' :111l'1I.' rtl :. 0(' 1. 1111j.!'" I,'\IJ:! li ll -I ,', Ii. 1,11.'111'1 , 'J, ' I, Is:!O lilll'll 

nll ;..:,, 1 lti";.:-n' ko rn! a t. Siffrllfll ;1 1..111111 :1 t'j \ .. n. 111 11 1:11 1111 III ,n;l"t' l o..,ii I.. 1';1 

IIJ.lJ J~ I.. , d!lI i ll g !,r. lIc 1',·1., 11 \·uwl krti .l i ri kll lit l j.! III'" n i r;; , I.;;II r1"j ,1\1.. :I~I 

(lin;..: Ulllkr tiJt:!1l l HO~ - :W . 0('[ , iil' l 'lI i furhii llllingl 'n 1-: :11' uh'\'C'kJi.llgc lI i 
... :"LIII1:I rik ll1iLl ~C ()mkri ll Jo: HI"" :t l l;':''''; k"nllall'! till oIII kr ill;: 0 ,&. :'1 ~ , 

kflnld, 

1'1' t' n dt'] Iwrrl!:Jrd .') l' :il" "hh:'l)Cr , .. h:lr j: q,! 1:111 11'11111 !I\'],H .,Ir , illj.!'" 



207 

siffror för några årtionden under 1800-talets förra hälft. Korntalen för 
blandsäd och hnvre blivn i della fall vnsentligt lägre än fÖl' övriga sädes
slag, vilket kan bero på alt dessa siidessIng använts som grönfoder och 
alltså icke tröskats. Därför har jag inte heller ansett dem vnrda att 
anföras. 

Tab. 15. Genomsnittligt korntal för några herrgårdar under 1800-talets 
förra hälft. 

I Vetc I R:ig I 2-rnds I,orn I 6-rnds korn 

SIlenstorp 
1807-31 ............. 5.1 10,3 - 6,6 
1819-31 ......... - - 7.i 6,0 

Björnstorp 
1807-30 ........... - 6,5 - 5,1 

1824-211: 10 nI' 1820-32: 441' 1820-27: 1820-32: 

Ettarp 9,0 10,3 8,6 5,2 

2.~ Ar 1807-32: 18 Al' 1807-26: 
S. Ugglarp - 7,7 - ",9 

33 Ar 1804-46: 32 IiI' lK04-46: 
Agerllp .- 5,5 3,8 

Åkerbrukets starka expansion under perioden 1800-1860 ägde rum 
i samband med väsenlliga förbättringar av olika sidor av jordbruks
driften. Enskiftet har naturligtvis mer än något nnnat möjliggjort denna 
expansion. Med detta följde m<;jlighet till en rationellare växtföljd. En 
systematiSk och med jämna mellanrum återkommande gödsling av all 
jord var ett viktigt komplement till den nya växtföljden. Gödselmängden 
ökades genom införandet av foderväxtodling. Bland andra viktiga 
reformer märkas förbättringar av rcdsknpen och verkställnnde av märg
ling och dikning. Upplysande är ett uttalande i kronofogdernpporten 
från Torna, Bara och Harjager till femårsberättelsen 1851-1855, där 
det framhålles, all den gamla tunga skånska plogen numcra ersatts med 
den så kallade engelska ellcr amerikanskn mera lättgående och bättre 
arbetande. 

Pli 1860-talet började miirgling och täCkdikning all mrekommn i 
begränsad omfattningP Redan under storskiflestidcn hade man nått 

17 Kronorogdeberällelsen till 1851-55 års remArsberällelse. 
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vissa resultat genom all gl'liva öppna diken. Sådana gl'iivdcs exempelvis 
i Djurslöv några år före 1718.18 

Lantmiilerikartorna frl\n 1800-talets mitt visa ot'tu ett rikt förgrenat 
niB av öppna dikcn (jfr fig. 5i). 

BOSKAPSS){ÖTSELN. 

Källor. I de befolkningsstatistiska felllårstabellerna rör perioden 
1805-1820 finnas uppgifter om beståndet av hästar, oxar, kor, ung
boskap och får i varje socken. Om dessa uppgifter gällcr detsamma, 
som ovan sagts om uppgifterna om utsädet undel' året 1802-1820, Det 
måste emellertid ha varit liitture för prästerna ult tillniirmelsevis riktigt 
uppskatta husdjurens antal än antalet tunnor utsäde. 

Dessa uppgifter har jag i nedanstående tabeller sammunställt dels 
med de tidigare omtalade uppgifterna från år 1 i46 och l i6i, 10 dels 
med siffrorna i primärmaterialet till 1855 års landshövdingeberätlelse 
och slulligen med 1866 års siffror i Sveriges ol'ficiella statistik. 

Tabell Hi. Husdjur inom området. 

Hästar 

I 

I I I 
I lIlliIi , 17-l6 1/105 11120 11155 _ ------

I lliullslnl- Ilhhlnr I UlIghiislnr 

I 

I 2.IIi-l I 2.7S:1 
, 

ViisIra Tornn . __ .... : 1.736 2.-191 3.000 /I -167 
I 

, Norrn Bnrn ••....... 1.-16-1 1.3911 2.346 1.852 10 I !!.111 388 I 
I Mellerstn Torna 708 92-1 9-15 995 2 941 218 .... 

ÖSlrn Tornn U-I5 1.110-1 2.216 U .... 37 :!Il I 1.571 , 536 i ........ 
I I 

, Fiirsdelen .......... ? :?IlO 390 270 I O 

I 
231 

I 
39 I 

Södrn Bnra .... " .. , U27 1.6:13 2.230 2.132 : 15 1.9-17 32-1 , 
I 

! 

Oxar 

I li40 li6i 1805 1820 1855 1866 

Viistrn Tornn . , ' ... , I 1.:152 1.157 1.380 1.3-15 

I 

i.~1 2-18 

Norrn Bnra . , , , •.. , 'I 911:1 150 773 1.262 lilill 260 

~fellersla 'forna " .. 3i2 2/16 51U 6-16 I -17-1 181 I 
Östra Torna ........ 8!1(; 59-1 8H 1.027 I ;'-li 274 I 

I:iirsdelen ? I ? 175 IU -12 -18 O" ••••••• i , 
Södrn Bnrn ........ . 8;':; I 7-18 1.191 ; i:l-l 571 

18 LA Extrn förrällninllnr i Burn hiirnd 1740-80. 
Ig l uppgifterna från 1746 och 1767 ingå huvUdGårdurnas hcsiillningnr blolt i 

vissn fn II. 
~o "II ra l' i Snndby (d.l'.s. på Flyinge) 35. 



Vöstra Torna •.....• ' 
Norra Dnrn •........ 
Mellersla Torna •... 
östra Torna ....... . 
FiirsdelclI ......... . 
Söc! ra Ull ra . . . . . . . . . 

Viislrn Torna •...... 1 
Norrn Dllrn ••.•..••• 1 
~(ellcrsln Torna •••• 
ö~tra Torna ........ 1 

Farsdelen ......... . 

Södra Huru •........ 1 

li-l6 

17-16 

U39 
787 
å2å 

UM 
? 

li-l6 

i \'~ I 'I' I I ()I'> II S rn orna.. . . . . . .-
l'\orra nnra • . . . . . . . . i96 
Mcllcrsln Tornu .... i -169 
Oslrn Torna ........ i 1.0S8 
r··iirsdclcn •.•.•..... 
Sihlrn Bllra .••...... ' 73-1 

Västra TorM ••••••. \ 
I 

Norra tInra ••••••... i 
~lellerslll Torna •... i 

I öslra Torna •••...•• 
! Fiirsdclell ....•.•... 

SfKlra Uarn •........ 

Västra Torna ...... . 
Norra Bnrn •........ 
Mellersta Torna .••• 

1 

Oslra Tornn ........ . 
Fiirsdclcn •......... 
Södra Hnru ......... : 

U 

lH6 

1746 

Tjurar 
li41i 1805 

29 

7 

35 

Kor 
lit.i 

"ur o.kvlgor 

UOS 
812 
.t81 

1.347 

? 

1805 

880 
627 
652 

1.591 
22.t 

1.-120 I (ev. Uu 
887 

Ungboskap 
tiOi 

Får 
li67 

Svin 
1767 

180å 

1138 
S2;) 

nG 
I.G-&2 

160 
1.0I1f1 

3.236 
2.SG8 
1.HUJ 
2.629 

272 
2.3iO 

1805 

1820 

1820 

1.0415 

870 
816 

1.815 
336 

1.239 

1820 

1153 
825 

1113 
1.i80 

270 
1.1110 

1820 

.t.051 
2.860 
U76 
2.885 

.t 2-1 
2.920 

1820 

1855 

1855 

2.180 
Ull I 

GåG 
1.137 

232 

2.11-& 

1855 

982 
8i8 
-&2a 
8\11 
23(; 

1.3;,3 

18å5 

G.5211 
3.230 
2.311-1 
2.80j 

1.1114 
U63 

18åii 

3.301 
1.D-I1 

71G 
),091 

196 
2.35" 

2m) 

1866 

9i 
66 

2.t 

.t8 
GO 

1866 

2.826 
2.137 

996 
Lil7 

3i1 

I.D35 

1866 

Bi2 
689 
-&77 

U3S 
113 

1.1H 

1866 

6.800 
3.9-13 

2.0511 
3.422 

928 
5.269 

1866 

2.92-1 
2.192 

i6G 
1.la-l 

176 
2.050 
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Siffrorna för 1805 och 1866 ha vidare begagnals för nedanslil.ende 
labell: 

Tabell 17. 

I Drugare pr lOD I{or pr 100 
, 

Dragare I\or 
, 

tunnor ubäde tunnor IItsiide pr 100 im'. pr 100 in\·. n,' sud och iirter av siid och iirter 
---I~- --- 1-----118os-T ---· 1805 I 1805, 1866 180., J866 I (1802) I 1866 (1802) J866 

I 
I , 

Viistra Tornn ..... (il 29 15 2i 42 I I!I l : 
10 

! 
18 

Norra Dllru •••.... 48 H 14 211 45 :m 13 18 I 

I Mellersta Torml . i3 28 I 31 25 JOO 2:i 43 21 I , 
i Ostra Torna ...•• 58 21 34 I 20 125 26 i2 24 I 
! Fiirsdelen o') 20 27 26 227 :11 IIi 41 ....... iI_ 

Södra Bura .••...• 47 
, 

28 18 i 22 SO 20 30 IIi i 
I 

Till jiirnrörelse: 
I 

I 

I 
, 

i I 
V. Göillge ••••. "'j 3i 21 

I 
35 :12 I i!l I :i3 7:J 5S ! 

1805 års siffror, på vilka karla pI. 17 bygger, visa forlfarande en 
mycket stor övervikt för dragarna gentemot /.:orm, inom Skånes bästa 
jordbrul{sområden, ja dragarna äro mångenslädes på slälIen mer än fyra 
gånger så många som korna. Siffrorna i ovanslående tabell underslryker 
det stora behovet av dragare. 

Endast i nordligaste Skåne äro korna fler än dragarna, men till 
och med V. Göinge som helhet betraktat hade flera dragare än kor. 

Häslarna äro 1805 inom omrt\det dubbelt så många som oxarna. 
En Iwrla över relalionen oxar-hiistar, villwn ej reproduceras här, 
visade en tämligen jämn relalion över slörre delen av Skåne. Oxarna 
funnos dock i stor myckenhet i nordligasie Skånes skogsbygd, men blott 
i myckel ringa antal i I{nllabygden, i Bjäre och på Krisliansladsslällen. 

Under tiden 1805-1866 undergingo dessu proportioner en genom
gripnnde förändring. Medan det vid den förra tidpunklen i hela Skåne 
fanns 117.000 dragare mot 63.000 kor, voro sirfrorna 18(;6 105.000 för 
dragarna,:!! och 125.000 för korna. I de bäsla jordbruksbygderna liro 
dragarna vid denna tidpunkt endast obelydligt flera än korna, och i 
övriga Irakter iiro de vida färre. j\linskningen av :tntalet dragare kommer 
helt på oxarna, vilkas anlat reducerades från 35.000 liII 20.000. Under
sökningsområdet (nlom södru Bara) visar liksom hela slättbygden en 
väsentligt starkare minskning ån den angivna, medan oxanlalet varit 
konslant eller till och med ökat i skogsbygderna. Häslarnas absoluta 

" Hiirtill komma c:a 14.500 unghiistar och några hundratal hingstar. Det är omöj
ligt nit u'·gt;ra. i \'ilken Inån unghiistnrna inriiknnts j det tidiga J 800-talets statistik. 
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antal ökades däremot något i de flesta delar av Skåne. Men i förhållande 
till folkmiingd och utsäde vur antalet dragare i hela Skline väsentligt 
liigre 1866 än 1805. Härtill ha bidragit faktorer sudana som effektivare 
redskap, rikligare utfordring och möjligen biillre husdjursraser. 

Desto mer pUfallande är då, all antalet kor fördubblats och på den 
baltiska moränen inom området ökats nästan dubbelt så fort som folk
mängden. En påtaglig utjiimning liV den gumla motsatsen mellan 
skogsbygdens relativa rikedom på kor och slälLens brist på dylika hur 
ägt rum. Förhållandet måste tillskrivas sIälIens genom vallodlingen 
ökade fodertillgång, men också dess minskade behov av dragare. 

Ännu omkring 1850 hiHlos dock väsenlligt flera oxar än kor på 
herrgunlar som Svens torp och Björnstorp. 

Fdrens antal ökades i ulllrudet under perioden 1805-1866 i ungefär 
~amma takt som foll<miingden. Statistiken verkar emellertid betriiffande 
dessa husdjur siirskiIL osäker. 

Svinens antal är icke känt före 1800-talets mitt, men då äro de 
ungefär lika många som korna och i Wrhållunde till folkmängden tal
rikast på baltisk morän. 

SAMMANFATTNING. 

De årtionden, som följde närmast efter enskiftet, medförde en 
genomgripande intensifiering och effektivisering av jordbruket. Tack 
mre en rationellure jordbruksdrift kunde ökningen uv det totala ut
sädet - och ännu mer ökningen av skörden -- gli hastigare än den 
i och för sig utomordentligt starku folkökningen. Ehuru jordbruket 
iinnu på 1860-talet var ensidigare inriktat på spannnuilsudling, vilket 
det ju alltid hade vuril på sHiiten, hade dock kornas antal kunnat väsent
ligt ökus, även i relation till folkmängden. 

Denna jordbruksdriftens intensifiering har i utomordentlig grad 
underliiLLats av enskiftet, som i Skllne genomfördes med en för Europas 
flcstu lunder säkert tiimligen enastående grundlighet och konsekvens. 
Icke ens föregångslandet Danmark, som annars har samnw gynnsamma 
naturgeografiska förutsäLlningar för eLl lyckligt genomförande av en
skiftet, har Iyckuts så viiI. Givetvis skulle det skånska jordbruket ha 
undergålL en utveckling linder 1800-talet även ulan enskifte, men det 
förblir ett faktum, all den genom hygemcnskupcns upphiivllnde frigjorda 
individuulismen just under denna epok har hnI'L eLl utomordentligt .. ikt 
arbeLsfä II. 



F O L [{ M Ä N G O O C H B E B Y G G E L S E. 

KÄLLORNA. 

Om folkmängdens förändringar från och med 1700-talets mitt har 
Ulan god kunskap tack vare vår folkmängdsstatistik, vilken påbörjades 
1749. Till en mindre del är denna tryckt, men för övrigt får man gå 
till de i landsarkiven riirvarade nativitets- och mortalitetstabellerna för 
varje år och folkmängdstabellerna från vart tredje eller femte år. Efter
som dessa labeller länge förvarades i kyrkoarkiven, måste luckor i 
materialet föreligga i de fall, då kyrlwarkivet brunnit eller av annan 
anledning icke är fullsHindigt. Fr.o.m. 1802 kan denna brist avhjälpas 
med de av prosiarna insända uppgifterna om kontraktets socknar, som 
förvuras i Statistiska Centralbyråns arkiv. I andra fall kun en erforderlig 
komplettering el'hållas i kyrkoböcl{erna. Men vid åtskilliga tillfällen ha 
dessa brunnit tillsammans med labellkoncepten, och uppgifter stå (iver 
huvud ej att erhålla. I somliga fall saknas specificerade uppgifter om 
de olika riirsamlingarna i ett pastorat. Man ft\r då nöja sig med klump
summan föl' pastoratet, såvida icke en detaljundersökning av kyrko
böckerna kun lämna erforderliga upplysningar. 

Ifråga om bebyggelsen ge naturligtvis en del enskifteskartor (men 
långt ifrnn alla, ty många av dem äro föga dclaljerade) en möjlighet 
alt hedöma ulgångsliiget för den period, som börjm' med enskiftet. 
I flera fall iäro hemmunsklyvningskurtor ganska upplysande om be
byggelsen efter enskiftet, nämligen då en luga delning av ett hemman 
kommit sennre än en faktisk uppdelning ägt rum (jfr fig. 68). 

Men en fullständig och något så när noggrann bild av områdets 
bebyggelse gives först på de äldstll topografiska kartbladen (Ystad, 
Lund och Lundskrona), uppmätta under åren 1855-60.1 K r i s t o f
f e I' s s o n (1924. s. 111) har påpekat den osäkerhet, som vidlåder dessa 
kartor så tiUvida, alt lilan ej kan vuru säker på alt antalet habitationer 
i alla agglomerationer är riktigt. Torptecken kunna dmjas av konven-

I S\·cri~cs knrtlässnin~. s. 92. 
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tioneHa teck en och a\' nflmn. Men nAgon större betydelse har dett a 
för h:\ lIandl' l'.j för minn exempel j det följande. 

I vissa fall ha r jag velal följa uh'ccklingen av folkmfin gden i en 
agglo mera tion, något S OIll ä r m öjligt endast med hjiilp av manta ls
lfingd erna. Men det fi r cH kant faktum , all dessa upptogo ffirre personer 
än folkmä ngd<; ta bellerna : vid 1800-lalels början var skillnad en ännu 
ga nska bet yda nde, S:'J. lunda ang~'r mantals län gden för Knä storps socken 
:\r 1800 34 010 mindre folkmä ngd fin tabellerna , och Görslövs mantals

längd en siffra . som lir 25 ' lo för låg. I allmänhet är brist en 10- 15 0/0. 
Å\'cn om fo lkmängdstllbell erna icke kunna betraktas som absolut på
IHliga , m äste de lämn:ls avgjorl förelrfide framför mantalslängderna. 
1860 äro dessa lä ngder betydligt olllsOI"gsfuJlare förda, oc h bris len ä r 
då i allmänhet hlo ll ell par procent. För enheter, som ä ro mindre ä n 
socknar, mftste emell ertid uppgift erna i mantalslängd erna II m 'li ndas, 
men dA dessa uppgift er i a llmänhet anfÖras blott, då fr Aga iir om slora 
procentuella föt"iindrin gar, bdydt'r deras mindre exakthet ej sA m:ye kel. 
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FÖHÄNDHINGARNA I BEBYGGELSEN. 

De viktigusie förändringarna i bebyggelsen under denna period äro 
följande: 

a) Bondgårdar utflylla i samband med ulbrytningar och enskiflen. 
b) Bondgål'dar utflytta efter enskiftet. 
c) Bondgårdar nedläggas. 
d) Större gårdar anliiggas. 
e) Nya gårdar uppkomma genom hemmansklyvning. 
f) Arbelarbostiider förtåla de gamla bykärnorna. 
g) Smubrukar- och arbelarboståder bilda nya glesa agglomera

tioner eller förlåta den spridda bebyggelsen. 

Vad först utflyttningfIrna i samband med utbrytningarna och en
skinet belräffar, så berörde de c:a 65 Ofo av de gårdar, som lågo i by. 

Men även en del gdrclar, som vid enskiftet erhöllo lwarboenderätt, 
flyttade sedermera ut för att komma mera i centrum för sina agor. 
Ett hastigt överslag på de äldsla topografiska kartbladen av de i de 
gamla bykärnorna kvarliggandc gårdarna i Bara härad ger vid handen, 
all dessa gallrats med ungefär 10 procent. 

Under dansk tid bildades eller utökades, som o\'an antytts, åt
skilliga hcrrg:\rdar genom nedltiggancle och sammanslagning av bond
gdrdar. 

I slutel av tiOO-lalet hörjnr en liknande tendens åler att göra sig 
gällande. De o\'an (sid. 184) berörda ulbrytningarna i J\lalmölrakten 
g:iIIde ofta nem bondgårdar, som i samband med utbrylningen samman
slogos till en gård; ell exempel inom oml'ådet är den tidigare a\' tre 
hemman bestående Artövsgården. 

Ett likarlat fall iir Silvåkra. Kring Sil\'ukra nr 5 (slmtlcköpt 1790) 
utkrislatliserade sig så småningom Silvåkra herrgård, \'ars iigor utbrölos 
nr byn 1812. 

En kraftig ökning av Svcnstorps jord under egen drift skedde 
180:-1-1804 i och med Skiilshögs bys ncdliiggande; några årlionden 
senare förfors p:\ samma siitt med hal\'a Igelösa, en annan a\' S\'cnstorps 
underlydande byar. 

t820 börja gurdsräkenskaperna för dcn under Björnslorp lydande 
Ellarps giil'd, som l>i1dals av större dclen av Ellarps l>y. 

Omkring 1825 ludes åtskilliga gårdar i Värby under Tornps egen 
drift, och a\' några av dessa gårdar bildades omltring 1850 Spimg
holmens gl\rd i \'iislra delen a\' Vårby mark. 
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Omkring 1840 sammanslogs hela Torreberga by till en gård, och 
"id samma tid lades fJerlalet av gårdarna i Tejarp under }(lågerups drift. 

Liknande utökningar av herrgårdarnas drift på bekostnad av bond. 
gårdar kunna konstateras vid Skabersjö, Hyh)', Toppeladugård, Trolle
berg m.fI. herrgårdar. 

Ofta sammanslogos bondgårdarna till större (ev. utarrenderade) 
gårdar såsom i fallet EUar». Omkring 1860 bildades 8\' ett anlal bond
gårdar i del Övedskloster tillhöriga Vomb gårdarna Nygård, Norregård 
och Södregård. 

Den process, som här illustrerats med de viktigaste exemplen, 
bidrog kraftigt alt öka den areal, som låg under herrgårdarntls egen 
drift. Procentuellt sell \·tU det däremot en tämligen ringa del av den 
av bönder brukade jorden, som sålunda ändrade brukningssätt. 

Genom hemmans/duvningar ocll jordavsöndringar förlätades be
byggelsen väsentligt. Friilsejordarna kring herrgårdarna voro emellertid 
oftast påtagligt oberörda av del för övrigt under 1800·talel i allmänhet 
livliga uppdelandet av gårdarna. Störst var hemmansldyvningen på 
vissa skattehemman,2 och den förekom också på en del hemman, som 
i manlalsUingderna upplagas som kronohemman. Men många skatte
hemman rörblevo naturligtvis odelade. 

Man kan ofta spåra en tydlig tendens till lalrilmre klyvningar på 
de utflyllude gårdurml lin på de kvarliggande. Det iir ett känt förhål
lande, alt enskiftet möjliggjorde och för många genom de med skiftet 
förenade kostnaderna nödvändiggjorde hemmansklyvning eller nvsönd
ring av jord .. Men processen är naturligtvis endast i mindre grad att 
tillskriva ensldfteskostnaderna, 

Ofta gick uppdelningen av ett hemmnn mycket långt. Härigenom 
uppslodo mer eller mindre läta agglomerntioner aven·, två- eller Ire
lungade hus och gårdar, bebodda av småbrukure och arbetare. Några 
exempel mu anföras. 

Grevie bys invånaranlal växte från 59 år 1800 till 180 år 1860, 
i försia hand lack vare den långstriickta, något glesa agglomeration på 
ell tiotal habitntioner, som uppslod Uings viigen från OnsvaJa mot 
öster, i huvudsak på mark tillhörig Grevie nr 3. På della hemman bodde 
181012 personer, men omedelbarl efter enskiftet under 18l0-lalets försia 
hälft ökades della untal: 1815 vur det 33 och 186044 stycken. 

Stanslorps bys folkmängd växte snabbare än kanske IU1t:0n annan 

2 Beräknat erler bondehemnulllens mantal "oro följande proceld liV området nv 
skallenalur: lilD 0,2 0/0, 1748 2,0 °/0, 1772 10,1 0/0, 1801 20,3 0/O och 1825 31,1 %. 
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hys inom OInrådel. 1800 uppgick den liII 100 personer, 1810 till 144. 
1815 (strax efter enskirlet) till 174, 1825 till 256, 1840 till 345 och 1860 
till 408. På den gamla byplatscn ligga pli karlnn blott 5 habitalioner, 
men en stor agglomeralion hade i sHillet uppståll Ilorr 0111 vägen Arlö,' 
-Stnnstorp på Stanslorp nr l:s ägor. Den omfnllade enligt kartan 25 
habitationer. Parallellt med och norr om denna fanns en allnun agglo
meralion på c:a 9 habilalioner och väster om och vinkelrält mot den 
stora ännu en på c:a 8 habitationer. TilIsummans bildn dessa tre små
agglomemtioner en stor ngglomerntion på mellan 40 och 50 habita
tioner. Invånarantalet på Slanslorp nr l viixle på följande säll: 1800 var 
det 13, 1810 29, 1815 40, 1825 113, 1840 151 och 1860 254 personer. 

På de tre efter enskiftet intill varandra belägna hemmanen Stävie 
l, :i, 11 och 14 funnos 1800 46 invnnnre men 1830 28 och 1860 inte 
mindre än 258 (jfr fig. 69). 

Hemmansklyvningen har i flera rall gåll så långt atl man kan tala 
om ren arbetarebebyggelse. Den jordlösa befolkningen sökte sig givetvis 
till ann sådana platser, där jord i små parceller såldes liII rimligt pris. 
Och sådnn jord fanns nU tillgå icke blolt som i de anförda fallen på 
sönderdelnde hemmnn ulan också på de torvmoss- och utmarksskiften, 
som många gårdar vid enskU'let erhöllo ganska långt frtin silt egentliga 
enskifte och därför icke kunde utnyttja med någon större förljänst. 

Pta Lyngby 1825 skiftude ulmark öster om Assartorp och söder och 
sydväst om Toppeladugiird uppstod hastigt en UH bebyggelse av små 
gårdar och hus med ett eller annat tunnland dålig jord. Då utmarken 
skiftades, nck varje gl\rd i de gamla byarna sin bil, som tydligen syntes 
tämligen värdelös, dålig och avliigsen som denna mark vnr. Därför sålde 
bönderna gärna sina loller till arbetare, och på den topografiska kartan 
kan mnn där och på angränsande delar av Hiissleberga räkna till 70 
torp och små gårdar, bildande en delvis något gles men dock betydande 
agglomeration. TilIviixten av invånareantalet i Lyngby hy ger en viss 
möjlighet all följa uppkomsten a\' denna agglomeralion, liven om hem
mansklyvningen i norra delen av Lyngby bidragit till folkökningen. 
Lyngby hys folkmfingd var 1800 157 personer, 1825 201, 1840 477 och 
1860 632. Här har man silhmda en uv de krafligasle förliilningnrma av 
bebyggelsen i hela hiirndet. 

En ngglomeralion på 20 toq)tecken UPI)tråder på den topografiska 
kartan på mossen i nordviistra hörnet av Sh\llgby, och en liknunde 
agglomeralion finns längst i öster pli Flyinge och Sandby byars mark. 

En märklig agglomeration uppstod på Kungsbelet i Nevitshögs 
socken efter dess l>storskiflande» 1805. J818 funnos 20 hus med till-
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Fig. 69. Hemmanen nr 1, 3, 11 och ... i Slih'ie enl. iildslu lop. kbl. Lund (omkr. 
1860). Snmlliga dessa fyra hemmnn ulflyllades ur hyn \'id enskiflel 1808. Som 
syucs hnr en Ij\'lig sönderdelning n\' dem ägt rum linder mellnllliden. Pile\'ullnr 

frnmlriidll i slort nnlnl. Sknln 1 : :13 333. 

hörande jordbitar, vilkas brukare .sades tillhöra den mest medellösa 
klassen.3 1846 funnos över 30 enskilda hushåll.· Topografiska karlan 
har c:a 35 torptecken på lOBeden~, och folkmiingden utgjorde enligt 
1860 års mantalslängd 260 personer. 1862 framhålles också i länsmans
berälIeisen som en egendomlighet, all »en ovanlig sammanpackning av 
hus och människor årligen tilltager i den så kallade Kronobeten inom 
Nevitshögs socken, så all fara är, alt den snart endast får namn av 
Fallighjons Kolonie~. 

Akt 5 av år 1826 i Genarps socken i MLK omtalar, all frälse
utjorden Espet (eHer Äspemurken) i nämnda socken tidigare brukats 
under Häckeberga men nu tillhörde Esarps gård och var delad i fem 
vångar. Vid offentlig auktion 1826 försåldes della område i 21 loller 
om sammanlagt 215: 1 tunnland, av vilka den slijrsta lollen omfallade 
23: 11 tunnland och den minsta 2 tunnland. Redull förut funnos här ell 
par hus (redan i 1700-talets mantalslängder), men nu uppstod hiir en 
samling nv hus och små gål'dar, som kanske iir för gles all l<nllns 
agglomeration men Som dock på I<artan och i terriingen framträder som 
en enhet. Ystadsbladet upptager ungefär 30 torptecken. Området hade 
18-10 1:-16 invånare och 181;0 130. 

Kring Vismarlövs gamla bykärna och från denna längs Eksholms
vägen mot sydost växte en stor agglomeration upp, bestående aven lång-

3 1\ Koll Arshandl. 1818 lir 34. 
4 K Koll 2 pk nr 19:1. 
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sträckt, här och var dock ganska gles hussamling på ell sextiotal habita
tioner; till de rlesta av dessa hiirde blott mycket små jordbitar. Särskilt 
på den södra fliken av Vismarlövs mark, som bestod uv i små loller 
utskiftud äng, uppstod en talrik bebyggelse av denna arl. Vismarlövs 
befolkning växte också med stor hastighet: den vur 1800 249 invånare. 
1815 308, 1825 408, 1840 493 och 1860 614. 

En lista Ii över de frun enskiftade hemman i Torna och Bara 
härader intiU år 1827 uvsöndrade jord lägenheterna ger vid handen, all 
dessa uppgingo till 372 stycken, varav 169 på mindre än ell tunnland, 
122 på minst ell och högst två tunnland, 62 på mer än två men högst 
fyra tunn lund och 19 på mer än fyra tunnland. Det hemmansnummer, 
under vilket flest jorduvsöndringar äro upptagna, iir det ovan omtalade 
Stunstorp nr 1, som har 15 stycken. På Vinstorps aldrig skiftade strand
allmänning funnos redan då 17 lägenheter, delJ kärna, kring vilken 
Lomma samhälle sedan utvecklat sig (jfr nedan). 

Det har sagts, all enskiftet medförde, all en mängd gatehllsmiin 
drevos bort frun sinn gamla bostäder.G Det må ha inträffat i en del fall, 
men all verkligen bevisa, all så skett i större skala, torde icke låta sig 
göra. Tvärtom måste man antaga, all en bonde, som fåll några gatehus 
)JU sin enskiftesloll, i själva verket hade intresse av ull behålla dessa 
i orubbat skick. Ensldftesprotokollen innehålla dessutom ofta bestäm
melser om aU gatehusmännen skulle bibehållas vid sina Iwntrald, som 
oftast voro på livstid.7 Skattlagda gatehus fingo särskilda tomter vid 
skifte!. Studerar man de äldsta topografiska kartbladen, skall man 
finna, att dtskilliga gamla bytomtcr, förutom tecknen för de kvarboende 
gårdarna, även uppvisa ell stort alltal torpteckcll (vilka i de allra flesta 
faH beteckna arbetarbosHider). Särskilt i frälsebyarna var så fallet. Mer 
än tjugo torptecken finner mun exempelvis i frälsebyarna Skabersjö, 
Värby, Bara, Igelösa och Viirpinge och även i andra byar såsom Lacka
länga, Stiingby och Veberi)d. 

I dessa byar funuos redan före cnskit'tet rätt många gatehus, men 
i flertalet av dem ökmlr.'i fIntalet dtskilligt under 1800-talel. - Nästan 
på varenda gammal by tomt låg vid 1800-talets mitt ell par gatehus. 
Man har då svårt all föreställa sig, att den ovan berörda tendensen all 

5 RA Protokollsutdrag 182;. HaucJlingar till K. l~örorduinllar d. -l maj 182;, 
d. 19 dec. 1827 angående enskifte och hemmunsklyvlling. II. 

o II 01 m b e r g 1939, s. 72. 
7 l ellskiftesprotokoJlet för Nöbbelöv 1816 siiges utUII förbehllll, nll dc husmiin, 

som huf! munllig eller skriftlig tilllltelse ull bygga på bygutun, skoln få ho kvur 
inom den enskiflesplall, som dc genom förriillningen kommn all tillhöra. 
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köra bort husmännen kunnat få någon större omfattning.s Däremot 
är det rimligt, OIn en del husmän, som haft större möjlighet all Wr
värva en jordlapp på annut ställe än på den gamla husplatsen, sökt 
.'iig bort från bykärnan. 

1 flera lIerrf/drc].<uwckllUr kall man för de delar, .'wm /dgo utanför 
de gamla byarnas mark, konstatera en stark folkökninfl .'1amt pd den 
topografiska kart cm ett stort antal torptecken. 

I Bara sockens södra del, d.v.s. den del, som ligger utanför de tre 
gamla byarnas mark och i huvudsak består av nordostmorän, funnos 
1800 enligt mantnlsliingden 64 personer, 1825 142 persone.· och 1860335 
personer. Även om mantalslängden heträffande ståndspersoner och 
>herrskapsbetjänte> ej alltid redovisades särskilt omsorgsfullt vid den 
förra tidpunkten, l{an det däm\' uppkomna felet ej gälla mer än ett 
eller möjligen ell par tiotal personer. Det är tydligt, alt den förbättrade 
jordbruksdriften möjliggjorde och nödvändiggjorde användande aven 
stor mängd arbetsfolk. Åtskilliga av arbetarna bodde i torp, som upp
byggdes i skogen, och de fingo i allmänhet där odla någon liten jord
lapp; man räknar på top. kartan över 40 torptecken inom socknens 
si;dra del. 1800 runnos inom samma område blott ålla arbetarhushåll. 

I motsvarande del av Genarps socken (alltså hela socknen söder 
om Genurps och Gräntinge byar) förduhblades folkmängden under åren 
1800-1860. 

Samma tendens gör sig särskilt under 1800-lalets andra kvartsekel 
gällande i hela backlandskapet inom området. Emellertid var denna upp
odling av utmarkerna bloll en säkerligen gallska likformig fortsättning 
av den gamla bebyggelsen av spridda gårdar och torp inom delln om
råde. Under 1700-talets förra hälft tillkonuno inom Bara härads södra 
delar ell femtiotal nya torp och melhm 1750 och 1800 ett hundratal. 
Vid alla tidpunkter, då källmuterialet tillåter oss all närmare iakllaga 
denna spridda gurds- och torpbebyggelse, är den intimt sammanknuten 
med herrgårdarna och utgör ell karnkteristiskt komplement i land
skapet till herrgårdsbebyggelsen. 

Åtskilliga uv de gamla hytomternu med rlera kvarboende gårdar 
och av ålder talrika gatehus ha i modern tid utvecklats till orter med 
stndsbygdskaraktiir (Dalby, Hällestad, Sandby m.f1.). Andra orter med 
dylik karaktär gå däremot tillbuka på under 1800-1alel uppkomna 
agglomerationer uv urbetarbostäder. 

8 En delaljerad undersökning uv manlul!lliingdcrna hör kllllllll skiinku klarhet 
jfrAgun. 
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Staflanslorps sockerfabrik har sålunda tillgodogjorl sig den talrika 
arbelarbefolkning, vilken som ovan framhållils lanns på hemmanet 
Slanslorp nr 1, och Arlövs och Lomma municipalsamhällen föregingos 
av samlingar av hus på det landigen viirdelösa slrandgrusel. 

Pii platsen rör det nuvaraude Arlö,'s municipalsamhälle lågo 1860 ell 
remioniai hus, bebodda av arbetsfolk, av vilka I\tminslone de flesta hörde lill 
Arlövsgiirden. 

Länss kustlandsviisen genom Lomma lågo 1860 söder om bron över 
Höjeå ett ryrtiolal hus. i vilka ingingo de ovan nämnda, 1827 omtalade 17 
liigenheterna på Vinstor)ls strandallmönning. Lomma municipalsamhälle inne
sluter visserligen iiven den gamla bytomtell, men det moderna samhället har 
dock vuxit upp kring de nämnda husen Uings landsvägen. Ar)ö"s gamJa by
lomt ligger på räll stort avstllnd rrån lIlunicipalsamhiillet med samma namn, 
uppvuxet vid vägkorset och järnvägsknuten pI\ mark, som varit tämligen 
värdelös som tlkerjord och diirför troligen billig. 

Enskiftet medförde sålunda, nit den gamla bybebyggelsen, Som 
vida dominerat över den spridda bebyggelsen, ersatles med en delvis 
spridd och delvis agglomererad bebyggelse. Agglomeraliollerna bestodo 
dels av reslerna av de gamla byarna, dels av mer eller mindre lula 
anhopningar av urbelar- och småbrukarlfigenheter, som uppslodo var
helsl tillfälle erbjöd sig. Landskapsbilden ble\' alllså på nägrn årlionden 
fullsländigt förändrad. 

FOLI{!\1ÄNGDENS FÖRÄNDRINGAR. 

Det bet'olkningsslatistiska materialei har först och främst utnylljals 
för uppgörnnde uv kurlor, som visa folkökningen i socknarnu under 
varje kvartssekel 1751-1850 (pI. 18). Dessa kartor måste givetvis 
uppvisa åtskilliga luckor. 

Av större intresse iiro emellertid de kurlor, som upprättats över 
intlyttningsöverskollel under varje kVllrtsekel (se pI. 18). Från och 
med 1801 fur man della iiverskoll direkt ur tabellerna, men för 1 iOO· 
talel måsle num räkna sig till detsamma genom alt jämföra den fak· 
tiska ökningen med siffrorna för födda och döda (en melod, som i 
vissa fall pö. grund a\' materialels brislfällighel får IiJlgripas även 
beträrlande 1800-talet). 

In- och utflyttningen är den geografiskt niirmust till hands liggande 
faklorn, då det gäller atl förklllfU olikheter i folkökningen. För aU 
förklara de geogrnfiskn skillnudernn i födelsetulet fordras en demo
grafisk-sociologisk undersökning, som här måste lämnas åsido. All 
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INV. PR KV.-KM 

Fig. 70. Folktätheten 
inom området 1750 och 
1850. För socken med vit 
yta saknas uppgift om 
folkmängdens storlek. 
Ekonomiska kartverkets 
arealuppgifter ha be-

gagnats. 

1. 15-20 inv. pr km2 01 
2. 20-26,6 » ~2 
3. 26,6-35,5 » ~3 

~Lt 4. 35,5-49,3 » =5 5. 49,3-67,7 » m6 
6. 67,7-90,3 » .7 O 
7. >90,3 » 

! 
10 20 km. 

! I 

dylika skillnader voro ganska betydande framgår av det faktum, att 
födelsetalet i Görslövs socken under alla årtionden mellan 1750 och 
1850 höll sig emellan 23,7 och 33,2 promille, medan det i Lyngby under 
samtliga dessa årtionden utom ett låg över 34,9 ja, under fem årtionden 
över 40 promille. 

Kartorna över folkmängdens förändringar visa, att folkmängden 
under 1700-talets tredje kvartssekel ökades tämligen jämnt i alla sock
nar, för vilka uppgifter finnas. Ökningen berodde i allmänhet på 
födelseöverskott, ty som kartan pI. 18 visar, hade de flesta socknar 
större ut- än inflyttning. 
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Under del fjärde kvarlsseklel inlruder i vissu socknur folkminsk
ning, och näs lan ulla ha slörre ut- än inflyttning. Att så icke är fallet 
med Burlövs socken kan sättus i sumband med det ökude behovet uv 
urbelskraft på den utbrulna gården I{ronetorp i Burlövs by. 

1800-talets första kvartssekel företer en annan bild. Folkmiingden 
blir i det nurmuste fördubblad i vissa socknar på I:!altisk morun, vilket 
musle tillskrivas den starka hemmansklyvningen och jordavsöndringen 
efter enskiftet. Inflyttningsöverskott förekommer i fler socknar än under 
de tre föregående kvartsseklen, och sh';rst är inflyttningen till Nevitshögs 
socken med dess omfångsriku urbetarbebyggelse. De flesta av socknarna 
med sämre jord ha mindre folkökning än de med bällre. 

Under kvartsseklet 1826--1850 iir förhållundet snarare det mot
salla. Medan det nyenskiftade bylandskapet under det förra kvarts
seklet uppenbarligen haft störst behov av att draga till sig arbetskraft, 
synes det, som om den störstn expansionen i driften under detta kvarts
sekel ägt rum på herrgårdarna. Men få socknar hud e inflyttnings
överskott. Att Lyngby hade ett dylikt måste sättas i samband med den 
förut berörda bebyggelsen av Lyngby utmark. 

Här skall ej göras någon detaljerad undersökning uv förändringarnu 
i de olika socknarnas folkmängd, men jag vill påpeka, att folkökningen 
inom den under Häckeberga lydande spridda gårds- och torpbebyggelsen 
i Genurps socken stagnerade under tiden 1825-1840. Della faklum ur 
tydligtvis att tillskriva just den ovannämnda kolonisationen av Lyngby 
utmark samt av Äspemarken och Genarps och Gräntinge utmark. Arbe
tarebefolkningen föredrog tydligen, då det vur möjligt, att förviirva en 
egen jordlapp framför alt bosutta sig på ofri grund, till vilken det var 
utsiktslöst att försöka förvärvu äganderätten. 

Kartorna fig. 70 visa folkliilhelen inom områdel 1750 och 1850, 
i den mån uppgifter om folkmängden finnas. Vid den fi.irru tidpunkten 
var 20--30 invånare per kvadratkilometer regel men vid den senare på 
vida arealer över 50 och här och var över 75. Man får ett starkt intryck 
av den utomordenlligt sna.bba utveckling, som iigt rum under perioden 
i fråga. 



KULTURLANDSKAPETS KAHAKTÄH 

O C H U T V E C K L I N G. 

EN SAMMANFATTANDE ÖVERSIKT. 

Det skrivna historisl<a källmaterialet låter först mot 1600-lalels 
slut det gamla kulturlandskapet framträda i klar dager. Men vi kunna 
tämligen viiI skönja konturerna av detsamma under den senare medel
tiden och i nfigon mån redan under tidigare medeltid. Den sl<iinska 
sliittbygdens rena bylandskap muste i allt väsentligt ha existerat redan 
vid tiden för sockenorganisationens införande, och det har, om man 
får döma av naturalandgiHets karaktär, redan på 1300-talet varit en
sidigt inriktat på spannmfilsprodllktion. 

Detta spannmulsproducerande bylandskap utgör den västra och 
avgjort bättre delen av undersökningsområdet; det betingas av den bal
tiska moränen med dess i allmänhet endast svagt undulerande topografi. 
Byarna, som äro stora, bilda ofta var för sig en kyrksocken, till stor del 
med namn av de äldsta namn typerna. De ligga utplacerade vid större 
eller mindre vatt('ndrag och sänkor i terrängen, dock alltid i omedelbar 
anslutning till åkerjord med god naturlig dränering. De äldsta Iwrlorna 
visa oss, hur byarnas ägor voro sammanknutna i ett komplicerat nät av 
vångalag, det naturliga tillståndet, när Ireskiftet är förhärskande och 
utmarken reducerats till en obetydlighet. De vida öppna fälten utan 
behyggelse och utan träd\'egetution besåddes endast med säd och genom
drogs blott i sänkorna i terrängen av långa ängssiråk. Mera betydande 
luclwr i det stora havet av säd bildades blott a\' trädesvångar och 
ängvångar. Men uven dessa senare föllo offer för den ensidiga spann
målsodlingen och besåddes till viisenllig del. De sädesslag, som odlades, 
voro råg och korn samt på sämre och avlägsnare jord havre. Detta sista 
sädesslag fick praktiskt taget alltid reda sig utan gödsel. 

På by tomterna, av vilka icke två äro varundra lika - man kan 
nustan säga, att det finns lika många bytyper som byar - trängas 
gårdar och gatehus. I regel ligger en del av hyns gårdar i rad invid 
tofter i en angränsande vång. Ibland äro tofterna särskilt inhägnade, 
men i allmänhet är så fallet blott med små kålgil.rdar. 
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Varje gårds ä gOl' itro uppdelade på ett stort antal tegar, spridda 
över hela bymarken. Den första åtgärden för alt råda bot mot della 
missWrhållande, storskiftet, är det första steget i riktning mot upp
lösningen av det gamla bylandskapel. Men först med utbrytningarna, 
som börja omkring 1790, sker en påtaglig förändring av bebyggelsen, 
och med enskiftena under 1800-talets första årtionden blir det eH 
pliitsligt slut på ett till sina huvuddrag säkert mer iin tusenårigt till
stånd. Bönder i urgamla byar tvingas plötsligt nlt påtaga sig nybyg
garens mödor på illa skölla hnvrejoJ,'dar eller på förut icke odlad ängs
och fiiladsmark. Genom uppodling och förbättring av brukningsmeto
derna sliger spannmålsproduklionen. Flera faktorer men särskilt in
fÖI'andet av foderväxtodling möjliggöra en rimlig:ue proporlion mellan 
dragare och kor än tidigare. Lantbrukets utveckling skapnt· möjlighet 
all försörja en husligt växande befolkning. Folkökningen befordrar 
hemmansklyvningen och jordavsöndringen, varigenom enskifleslllnd
~kapels spridda bebyggelse avsevärt förtätas. 

I undersökningsområdets öslra del ulbreder sig ett område med helt 
andra och sämre förutsfillningar. Men även här finnes på den lätIodlade 
sanden stom och gumh. byar, fastän de ligga betydligt gleslue än i 
väster. Den mera olllviixlande terrängen här gör all bytomierna ha ell 
ännu mer varierande utseende iin i väster. Rågen nr som i alla sandiga 
områden huvudsiidesslagel, på hällre jordur omväxlande med korn. på 
sämre med bovete. Trädesiirens antal är slort betriifCande flerlalet åkrar, 
och odlingssystemel iir tvåskifle med två vångar, som omväxlande ligga 
inne och ute två år i sträck. Ängvångarna äro stora längs Klingvallsån, 
och även åkervångarna innehålla myckel äng. 

Även hiir får enskiftet en genomgripande betydelse, fusUin ny
odlingen på grund av jordmånen mestadels icke kan ge samma goda 
resultat som i väster. 

Mellan dessa två huvudområden, den baltiska moriinen i viisler 
och sanden i öster, sträcker sig Romeleåsen i nordviisl-sydosllig rikl
ning. I mycket stor utsträckning bestod den av utmarker, bevuxna 
med skog av under olika lider starkt växlande omfång och karakliir. 
Under 1700- men i synnerhet under 1800-talet inkräktar odlingen på 
många ställen på dessa utmarker, men moränens blockrikedom utgör 
dock )lU vidu ytor ett svåröverstigligt hinder för uppodlingen. Från 
och med isälvsavlagringarna vid Dörröd hlir jordmånen bfitlre ju längre 
åt sydost man följer åsen, och där framträder tidigt en talrik spridd 
bebyggelse. 

Liings södra delen av Rumeleåsells ostsida skjuter en kil av del 
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östra av dc lvå syd skånska backlanden in. Bebyggelsen jir spridd eller 
samlad i småbyar, och näringslivei ansluler sig till Vombsandslällens. 

Av slörre omfnttning iir dcn del av det västra sydskånska back· 
landel, som faller inom områdel. I norr beslår del av baltisk morän, 
närmare beslämt den s.k. sydostmoränen. Dur är bebyggelsen den van
Iign på baltisk morän: stora byar och inga spridd:) gårdar. 

Större delen av dclla backllllld består emellertid av llordostmorän, 
som på många slälIen är alltför blockrik för nU kunnu uppodillS, varför 
utmarkerna äro omfallandc. Här är dcn spridda bebyggelsen för· 
härskande. Åkcrn är långt mindre ägnad för s.iidesodling än på bnllisk 
morän, medan tillgångcn på ängsmark å andra sidan är god. 

Vid gränsen mellan bylandskapet ,\ enn sidan och utmurl<.cr och 
spridd bebyggelse å andra sidan hnde herrgårdnrna ell idealiskt läge. 
Dur funnos goda tillfällen att bygga borgar med ett ur försvarssynpunkt 
lämpligt läge. Där funnos tilh-äckliga ängsmarker för alt lillgodosc 
herrgårdarnas på grund av oxstallningen stora behov av hö. Där var del 
läll för hcrremännen all tillgodogöra sig böndernas hoveriarbete och 
samtidigt utnyllja de inkomstbringande utmarkerna. 

Åkerbruket på herrgårdarna var i iildre lid på intet säll bällre iin 
m;ndernas, men mot 1700-lalels slul börja godsägarna mm' och mer 
fmmlruda som föregångsmän i frågu om modernisering av jordbruket. 
Eli under 1800-talets förra hälfl starkt ökat behov av arbetsfolk till
godoses genom alt ett slort anlal arbelare f:\ slå sig ned p:\ herrgårdarnus 
ulmurker. 
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nnnnsnknillgsllrotokoll jiillllt~ hnlldtillgnr nngående veckodngsgodsen 
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228 

DABk = Danske :ulelille Bre\'kisler. UdS. af A. Thisel, Khll\'n 1897. 
Dallmarl,s samle LalldskabslO\'e med Kirkelovene. UdS. ni del danske SproS- oS 

Litleralursclskab. Kbhvn 19:13-

Dunske Kanecllirellislrunler 1535-15;,0. UdS. v. Ii:. Erslev & 'V. ~[ollerup. Kbhvn 
1881-82. 

DD = Dilllomlllarium l)unieulII. Khh\'n 19:18-. 
DS = Diplolllularilllll Sneenllllm. (Ser. I) Slhlll I 82U-. 
(E n a S r i u s, C. E.) cd., Samlins uf lalldlmiileriCörfatlninsnr, . . . ifrån 1763 

års hörjllll lill 1807 års slut. 2. II)lP!. Slhm 1820. 

Jordehog, Frll Eline Göycs. Udg .... nf A. Thisel. KhhvlI 18112. 
[{eli = I{uneelliels IIre\'husel' vedrörende J)nmnnrks indre Forhold 1551-. Kbhvn 

188i_. 

Kons Fredrik den fursles danske Uesistralller. UdS. \'. [i\·. Erslev &. 'V. ~[ollerllp, 

Kbhvn 1879. 

Kronens Skoder 111111 afhrendel oS erl"'en'el Jordesods i Danmllrk l-IL libhvn 
1854-11110. 

LD = Lunde Domkapitels Ga\'eboser. (.Lihri dIItici Inndlmsl~s') I·d. 'Ved,e I{bhvn 
I 884-8fl, 

LAU = Lunds ärkestifts urkundsbok, ull{. av L. 'Veihull. Monumenln Seanine 
llisloricn IIJ-VI. Lund 11100---19311. 

(M o d e e I', A.l, SIlIIlliIIS nf I{ons!. Fiirordllillsnl' ... rörallde Llllldlmiileriel och 
1_'1lldsclllturell. Knlmar 1765. 

NI. = Necrolollillm Lundellse. Lunds dOlllkyrkllll lIekrolosium, ulS. 0\' L. 'Veibull. 
l\Ionlllllenla Scanine Hisloricn. Lund 1923. 

Priistrelnlionerna från Skålle och Blekinse a\' /'ar 1624. Ulg. med noler och anm. uv 
J o h II T u n l! Id. Skr. nlS. n\' KunSI. Hnm. Vel. same. i LUlld 18. Lund 1934. 

Rep 1 = lleperloriulII dil,lonUllicum regIIi dllllici medine\·nlis. UdS. ved Kr. Erslev. 
Khl"'n 1894-1912. 

Rep II = Reperlorium diplolllulicum regni tlullici lIIediae\'alis, 2. Rrekke. UdS. ved 
W. Christensen. Kbhvn 192/1-11130. 

Samlillgar i I.andlmiileri I-III. Slhm 1901-05. 
SD = S\'enskl Diplomalarium fr.o.m. ål' 1401. Slhm 187å-1903. 
Skbrf = SkunehrevsCörleckninsen, se Olryckln killlor, LUn. 
SklhL~ka siilesgårdar 1682. UIS. a\' C. G. Weibull. Hist. 1's. f. Sk/'allelalld V-VI. LUlld. 
Sverises officiella slalislik. (A.) Befolkninssslatistik. (N.) Jordbrnk och boskalls-

skölsel. 
TDM = Testamenlcl' fru Dnnmnrks ~liddelalder indlil 1450. UdS. af Kr. Ers]e\·. 

Khhvn HJOI. 
ADA = Ue reltlsle dnnsl,c Archinegislrnlurl'r I--V. Udg. ved 1'. A. Beckcl·. I{bhvn 

18M-IIIIO. 

LITTERA TUn. 

AAliM·;n. S. 1\129. Hovel'i. Hovsanrd oS Ho\·. Dunske FolkemIlaI :I: 25 fr. Khvn. 
193:1. Bosrellelse ug nebygSelscsformer i Dnnmurk i a'ldrc 1'itl. Bidrllg iii 1I0nde
samfundels Hislorie 2: 109 ff. 



229 

AIILMANN, H. W:SON 1023. Sjiillands InndsbYlld. Ymer hd 23, sid. 81 ff. 
- 1027. Om lagbundenheten i bebyggelsens ntveckling i Italien, Dnnmark och 

Norge. "mer bd 47, sid. I ff., 130 ff. 
ALMQUIST, J. E. 1021. Till belysning av skntleviisendet i Skåne, Blekinge och Bohusliin 

under den knrolillskn tiden. llis\. tidsltr. f. Skunelnnd 7: 248 ff. 
ARUt>, E. 1025-32. Danmnrks Historie 1-2. Khvn. 
BERLING, E. H. 1781. Observnliones reconomicre nd prredillln regiuIII Fliinge. Lund. 
BERGEN, ARENT BERNTSEN 1051i. Donmarcltis oc Norgis fruclbnr Hel·lighed. Khvn. 
BBHB = Bidrag till Dora hiirnds besltri\"IJing, IItgima nv Barn hiirnds hembygds-

förening. 
2. (HI24) Lonquillt, N. O., 8eriillelse om 8ura hiirad 1775. 
O. (1927) Engstrom, n., Dyalagen i Bara hiil·ad. 
7. (1029) Gamla gårdnr och hlls i Bara hiirad. 1. 
8. (1030) Ingers, I. & Nilsson, .4., Gamln gårdar och hlls i Hara hiirad. 2. 
9. (1932) Fale!.', J., Beskrifning öfwer Lomma socken år 1828 och Lonuno kyrko 

år 1830. 
BJURLING, O. t041. Om oxstallningen och exporten av stalloxar från Skåne under 

årtiondena före och efter år 1700. Scondia bd 13, sid. 257 ff. 
BOLIN, S. 1033. Skdnelands historia. Skildringar frlln liden före försvenskningen. 2. 

Lund. 
BRUIIN, E. 1931. Agonmnn i Rönnehergs hiirad. I. Lund. 
BönNE. E. 1029. Anteckningar 0111 forna skAnskn kyrkor. Skånska folkminnen. 

Sid. 67 fr. 
CAMPBELL, A. 1928. Skånska bygder linder förrn h ii If ten a" 1700·tale\. Uppsala. 

1933. Emellan skogen och plogen. Svellska Kullurbilder 4. 
1933. Vångalaget i Skåne - en boskapsskötselns snmfiillighe\. Skånes hem
hygdsförb:s årsbok. 
1033. Landskapsbilden i I.innes skånskn resa. Uppsala. Sv. LinncsiillsklllJcllI 
Arsskr. lO. 

CIIRlSTENSEN, WERNER 1935. Jordens Fosforsyrcindhold som Indikator for lidligere 
Kultur og Bebyggelse. En Studie nf Eremitngeslellens Historie. Uanmarks 
geologiske Undersogelse. n. 2. Nr 57. Khm. 

CIIRISTENSES, WILLIAM 190:1. Dansk Stlllsfor\"ultning i det 15. Arh. Khvn. 
CHRISTENSEN (HORSHOLM). C. 188G-01. Agrarhisloriske Studier 1-2: I. Khvn. 
CLAUSEN, H. V. 1016. Studier over Dnllmnrks Oldlidsbehyggelsl'. Aarh. r. nord. 

Oldkyndighed, n. 3. 8d O, sid. 9 ff. 
CRONHOLM, A. 1847-51. SkUlles politiskll historin. 1-2. Lund. 
DAHL. S. 1037. Gustav III:s skånska mnnöverkartor. Några förhiseddn karlor i 

Krigsarkive\. SGA årg. 13, sid. 91 fr. 
10-10. En ö"ersiktskarta över Skunes byar "id millen av 1000·tale\. SGA årg. 16, 
sid. 20 fr. 
19H. Storskiftets och enskiftets genomförande i Skåne. Tabeller och kartor. 
Scandia bd 14, sid. 86 ff. 
1042. Skånes herrgårdnr under medeltidens sennre del och omkring 1700. Eli 
bidrag till det skånska herrgårdslundskapets geografi. Studier tilliignade H. 
Nelson, sid. 283 ff. Lund. SGA årg. 18. 
1942. Bystorlek och bynanmtyper i Ska'llle. Namn och bygd, sid. I n. 

EKSTRÖM, G. 1930. Skånes morIinområden. SGA årg. 12, sid. 70 ff. 



230 

ENEQUlST, G~I\D 11131). Ovre Norrlands storbyar i iildre tid. Ymer bd 55, sid. 143 fr. 
11137. Nedre Luledalens bynr. En kulturgeografisk studie. Geographica nr ... 
Uppsala. 
H130. Recension av Lindgren: Fal bygden. Rig, årg. 22, sid. 219 er. 

EmXON, S. 1922. Svensk byggnadskultur och dess geografi. Ymer bd 42, sid. 249 fr. 
FARRlCIUS. J{, 10011. Slmanes Overgang fru DanmarI. til Sverige. 1-2. j{hm. 
FALKMAN. L: n. 1848. Upplysllingnr om Kronans. k)'rkornas och priisterskapets in-

inkomster af andel. gods uti SkAne, Halland och llIekinge frun iildre tider till 
Ar 1660, jemviil innehållande bcskrifning öfver och förklaring nf 1569 Ars 
Lunds stifts Landebok ... Lund. 

FINK, T. 11141. Udskiflningen i Sonderjylland indlil 1770. Khvn. 
FRANZEN. G. 1930. S\·erige. Nordisk knltur. 5, ortnamn. sid. 124 fr. Sthm. 
FRIDERIClA, J. A. 1889-00. Historisk-statistiske Undersogelser over Danmarks Lund· 

boforhold i det 17:de Aarh. (Dansk) Hist. Tidsskr. R. 6. Bd 2. sid. 469 re. 
FRIDLUND, Hj. 1928. En skAnsl. övergungshygd, dess fornn och nnvarande Imrnktiir. 

SGA årg. 4. sid. 20 fr. 
·FnuDIN, J. 1933. Den nord- och mellal1!wensku byns organisntionsformer och upp

lösning. Bidrog til Bondesamfundets Historie 2: I. Oslo. 
IIALLENBORG. C. Anmärkningar iii Carl von Linnes Skånska resa. Utg. (1913) av C. G. 

Weibull. His\. lidskr. r. SkAneland 4, sid. 203 ff. 
HALLING, C. C. Minnen. Samlingar ntgh'na för de skånska landsknpens his\. och 

arkeol. fören. 7: 1878. 
H.\. ... NERBERG. D. 1041. Niirkes landsbygd 1600-1820. Gbg. 
HECKSCIU:R. E. F. 1936. Sveriges ekonomiska historia. I: 2. Sthm. 
HEDAR, S. 1041. Geografi och historia. His\. Tidskr. bd 61, sid. I re. 
HOLMBERG, N. 1939. Enskiftet i l'olalmöhus liin. Lund. 
HOLST, N. O. 1911. Beskrifning till kartbladet Börringe kloster. SGU ser. A., n:o t38. 

Stbm. 
KALKAR, O. Ordbog \il det reldre danske Sprog (1::100-1700). 1-5. Khm 1885-1918. 
K AnLIN, G. J :SON H124. Kuturhistoriska museets Ostarp. Dess nntnr, historin och 

ändamAI. Lund. 
KARLSON, W. 1941. Kungligt. adligt. liirt och lekt. En samling kulturhistoriska bilder. 

Lnnd. 
KNUDSEN, G. 1939. De danske Stcdnavne. Nordisk Kultur 5, ortnanm. sid. 76 re. Sthm. 
KRISTOFFERssos, ANNA 1924. Landskapsbildens förändringar i norra och östra delen 

av Färs härad under de senaste tvåhundra åren. En kulturgeografisk sludie. Lund. 
- 1931. Regionalgeograrisku studier i mellersta Jylland. SG'\ årg. 7, sid. 97 er. 

LARSEN, H. 1918. Nogle Oplysninger og nemrerkninger 0111 de danske Landsbyer. 
Aarhoger for nord. Oldkyndighed 3: 8, sid. 177 er. 

LAnSEN. O. H. 193i. Landbrugets Historie og Statistik. 3. Udg. Khm. 
LAURIDSEN, P. 1896. Om gamle dunskc Lundshyformcr. Aurh. f. nord. Oldkyndighed. 

1896. sid. 97 re. 
LnUlGREN, G. 1937. Odlingssystelllen i Viistergölland före den agram rt'\·olntiollen. 

Ymer bd 5i, sid. ii ff. 
- 1939. Falbygden och dess niirmuste omgiming vid 1600·talets milt. En knllur· 

geografisk studie. Geogrllphicn nr 6. Uppsala. 
LISDQUlST, B. 1938. Dnlby Söderskog. En skånsk lih'skog i forntid och nutid. Adn 

phyteogcogrnphica suecica 10. 



LINNE, C. v. 1751. SkAnska rcsa, nIg. a\' J. Snhlgrcn. Slhnl 1\)20. 
LJUNG NER, E. 1938. Tcrriiug och jordbrukshchyggelsc i nohusliin. Mcddelllnden fr4n 

Upsnln univcrsilcls gcogrllfiskn insl. Scr. A. N:o 17. 
LORI;NZEN, V. 1921. Sludicr i dnnsk Hcrregllurdsarkilcklur. Kh\'ll. 
LUNDAIIL, J. 1927. Fnlhygdcns by- och gilrdnnmn. Giileborgs högskolas årsskr. 33: 2. 
LUNNROTII, E. 1940. Slnlslllakl uch slalsfilllllls i del lIIedcllidu Svcrigc. Slndicr övcr 

skallcviiscu och liinsförvnltning. Gölchorgs högskolas IIl"ssl.rift 4t1: 3. 
MOBERG, I. 1938. Gollnnd UIII dns Jnhr 1700. Meddclnndcu från gcogr. ins\. vid 

Slockhohns högskola 40. Gcogr. anunler 1938: 1-2. 
MUNTllE, H., ,)OIl,\NSSON, H. E. & GRÖNWAI.I., I~. A. Hl20. Bcskriming liII knrlbllldcl 

SÖ\·dcborg. SGU SCI". An u:d 142. Slhlll. 
l\.\NNESON, L. 1914. Skåncs nölkrcnlursskölscl från 1800-Inlels llörj:1II lill nuvarnnde 

lid. Lund. 
NEI.SON, H. IU:lS. Den skånskn rekognosceringskarllln 1812, 1811i-1820. Eli miirkligl 

svcnskl knrlvcrk. I'reliminiirl mcddcllludc. SGA årg. II, sid. 191 fr. 
- 1935. Sklmcs laudformsolllrAdcn. GcogrnfdagarllR i Lund 19:15. 

NILSSON, A. 1936. By och gitrd, hushållning uch folkliv .• En hok om Slullle. I, !lid. 
170 H. Lund. 

NILSSON, Hj. 1920. Viixlodling och viixlföriidling. Lllnd. 
Non = Namn och bygd. 
NOIIDENSKJÖI.J>, C. E. W:l8. En öslslllåliiudsk by. SGÅ årg. 14, sid. 29 fr. 
NOIIDIIOUI, G. IU28. Sludicr övcr hllllbcbyggclscn i södra Skåne. SGÅ årg. 4, sid. 33 H. 

1929. Skåncs gCOlnclriska knrlliigguing förc slorskiftenn. SGA årg. 5, sid. 104 rr. 
1931. Geogrnfiskll slndicr iivcr dc nordcuropeiskn byarnns grundformcr. SGA 
Arg. 7, sid. 188 H. 
1936. Kungsiingcn Häfte II eller Knllgslllnrken. Eu skånsk ödcgård fron IIIcdel
liden. Siirlryck nr Skånellillcls i Sluckholm årsskrift. 
1937. Forntidn och IIIcdcltidn åkrar i Knngsmnrkcn. Skånes nalur 1937, sid. 84 fr. 
1941. Uellyggclse och odling i Eslövsh'nklen undcr hislorisk lid .• En bok 0111 

Eslövs slnd, Eslövshygtlcn och Eslö\'s spurhnnk •• Eslöv. 
01.5S0N, E. H. (1937). Vcberöds sockcn olllkring Al' I iflH. I~n hislorisl •. gcogrnfisk 

sludic. Otryckt. 
Ordhog ovcr dcl danske Sprog. Udg. nf Del danske Sprog- og Lillernlurselsknb. Ud 

I fr. Khvn 1919 H. 
P.\LMI1R, J. Hl:J6. Skållslw orlnullln. > I;;n hok 0111 SkUlle. I, sid. 113 ff. Lund. 
PEl>lmSEN, H. 1915. Noglc 'frrek Iii lIe1ysning nf Hovedg:mrdsbl..'tlriftcn i sidsIe Hulv

del af del li:dc Anrhundredt,. (Dansk) Hislorisk Tidsskrifl. R. 8. lid 6, sid. 1 fr. 
PLATEN, C. 1885. Flyingt! sluleri, dess hislol'iu och slulel'i-huk. Lund. 
PFI~IFER, G. 1928. Das Siedlungshild der I.lIndschaft Angeln. Ureslllu. (Veriiffcntlich

ungen d. schlesw.-holsl. Ulliversiliilsgescllschlln. H!.) 
HICIITER, H. 1929. Skånes karIn från milleu a\' IliOO-lnlcl liII omkring 1700. LUlld. 
SAm.GREN, J. 1923. Nordiskn orlllUlII1I i språklig och saklig belysning. 5-6. Namn 

och bygd, årg. II, sid. 68 H. 
- 1925. Hiilsillgborgslrllklcns orlnlllllll. lliilsingburgs sluds hisloriu. 

SAIILIS. S. 1930. Romeleåsen. En sludic ö\'Cr dess fiillldsmark och skog. SGA ärg. 6, 
sid. li2 fr. 

SCIIAJ.LlNG, E. 1936. I\yrkogodsel i Skålle, lInIInIId och Blckiuge undcl' dansk tid. 
Slolcns off. ulrcdn. 1936: 28. Slhm. 



232 

SCIIAIII..\U, IL I!I:J:J. Ileilriige zur geosrnphischen BetruchtulIS der Wfistnnsen. Freib. 
i. B. Blldische Gcogr. Ablmndlnnsen HI. 

SCHI.Ol'En, J. 17na. ()jss. hist. villIlm nobilem UorrelJy et nnnexu honn leviter 
ndumbran~. Lund. 

SCIIONING, O. WH-t5. Sprogrol'skningcns vilde Skud. Nordisk Tidssltrift f 01' FiluluSi. 
SGU = Sverises seologisku undersöknins. 
5G"\' = 5"ensk seosrafisk årsbok. 
SH"\' = Skönes IlcmlJygdsförhunds årsbok. 
SMEDS, II. IU:i4. J{ol'sniis ItyrklJy. Uy, sårdur och ögo!"örhAtlnnden. Svellslm Liltel"utur

siillsknpets rolkloristiska och etnosrnfiska studier. 5. lirors. 
W:J5. ~Jlllultbysden. Hrors. 

SOLDImG, 1\1. Folkti\'et på Södersliitt nnder )lennre himten "" I iOO-tulel. En sumtidn 
beriittelse meddelnd uv nert ~Jöller. Hisl. tidskr. r. Skånelnnd 6: 384 n. 

STEENS'rnUI', J. l:. H. H. 1874. Stn(lier o"er I\ons Vuldemnrs Jordebos. Khm. 
1894-95. Nosle BidruS iii vore Lluulsbyers og lJelJysselsens Historie. (Dnnsk) 
Historisk Tidsskrifl, R. 6. Bd 5, sid. 31:1 rr. 

STILLI" A. 191 i. Skånskn kyrkors, horsnrs och herresiitcns Iiise. Hisl. tidskr. r. Skune· 
lund 7, sid. II rr. 

SWANANDEn, J. FnOSl'ENSSON. 1706-97. Dc territorio Uura. Lund. Deh'is uvel·s. med 
tHein: • Folklir,'et i Bara hiirad., i Hidras till ,'år odlinss hih'der utS. ar A. 
Huzelius, 2: t, sid. 20 n. Sthm 1882. 

S"enskll lunlmiiteriel I 628-t 928. Sthm W2K. 
S\'erises kartliissnins. Sthm 1922-33. 
TACK, H. 1929. Uornholms Bcsiedluns. Eine siedlunssse()grall>hisehe Inseistudie. 

Geosr. ArbeHen hrsS. von W. VIe. 12. 
TIIUI.IN, G. 191 t. Hislorisk utvecklins nr dell s"ellslw sltirteslllgstinnillsen. Sthm. 

- IU:l5. Om IIIulItlIteI. 2. Sthm. 
TROTIIA, (;H,\RI.OTTt: v. I\l:J3. ElltwicklunS der liindlicheu Siedlungell im Kösliner 

Kiislensehiet. Kiel. Sehrirtell d. scosr. Insl. d. Uuiv. Kiel. Bd I: 2. 
Tmml.I), .I. Se Kiillpublikutioncr, Jlriistrellltiollerna. 
VAHL, ~1. 1930. l.andlJchysselsen i Dnnmurk. 5GA lirS. 6, sid. t iJij rr. 
WEIIIUJ.I., C. G. 11123. Skullska jordbrukels hisloria intill ISOO·tnlels hörjan. LUlld. 
\VEIHVI.L, L. H1I9. Kurtor över stnden Lund oeh dess jordar. Skrifler utS. nv 

mren. Del snmlll Lllnd. 1. 
Wt:STIN. J. IU:JO. Kultllrgeosrafiskll studier inom Niitra-, Jliiiske- och UlbyAnrnas 

f1odområdell sllmt IIngriillsnnde kusllrukter. Lnlld. 
WEnIANs·~lusCII, E. W:Ji. Fiinen als SiedlunssruulII. Berliner Gcogrnphische Ar

beitell 10. 1936. 
\VINBlmG, H. 1913. Lnntbl'llks- oeh lIIejeriinstitulet vid AlnRrJ} samt Ahlnl'ps esendom 

linder tiden 1862-11112. Gölebors. 
\VOIILlN, N. 1912. Den svensklI jordstyckninss/lolitiken i de 18:de och 19:de århundra

denn. Slhm. 
\VOIInEII, K. 1935. Beitriise zur iiltesten Asrurseschiehle des serIlInnischen Nordens. 

Jenll. 
7.ACHRlSON, A. 1\120. Akerhruksredskap och jordens benrbetninG i Skånc 1800-1914. 

Lund. 
- 1922. Nyodlins, torrlägsnins och be\'ultnins i Skåne IKOO-19t-1. Lund. 
ÅGR~:S, G. 1926. Skånes jordhruksområden. SGA Arg. 3, sid. 5 n. 



HEGISTEH OVER ETT ANTAL TEHMEH 

sAviii kullurgeografiska som kamernla och folkligll. Sifrl'orml h"lIvislt till sidor, 
eJiir termclI ifrtign definiernts, exemplifierats eller ollllliilllllls . 

• Ager' 69. 
nvclsgård 63. 
nvstclUld 107. 

hehyggclseenhcl 18. 
hloekformiga ligor (blockskirle) 69 r. 
bol 73, D2. 
holskifte 73. 
broliige 43. 
byform 86 rf. 
• Uyg. D4. 

bY""ln 37,39. 
bylOlllt 36. 
biickedrng 46. 

('Ilria 92. 
('lIrir, prillC'ipalis 60. 
('lIrlis 93. 

cllkelskiCtc 69. 
enskirte 18i). 

ellsude 110. 
elllensiv lyckodling 110 

Cull 68. 
fjärding 92. 
roderlön 162. 
foderm;t 96. 
fiidrirt 54, se liven 107. 
fiisln 93. 

"utehlls 113. 
'SiclIRch 110. 
gril)lIjol'd 137. 
grullJlhy M. 

.grym. 16;'. 

gräsgång lå3. 
gräsgäld 1:)2. 

griisoxe 160. 
guln liD. 
gArd 6 r. 
giislerlhavre 130. 
gömmare 66. 

hIllmar 62. 
hedske !hcdsche) å . 
helgoIIskyld 6. 
holländare 169 f. 
holme 76. 
hopby 55. 
hoveri 170. 
, Ho\·gllllrd. 60. 
huvudgård 60. 

hyre 00. 
bäslhllge 100. 
höre 00. 

illIII.', liggu I Dl. 

jorddrollen 6. 

kalvhage 109. 
>kirkisluf> 80. 
klungby 5!i. 
kohage 109. 
konkav bylopogrnri 4-1. 
konvex 411. 
.Korn> 9-1. 

krull olD. 
I,ungshele 109. 
',viste 107. 



234 

Jndugih'd 62. 
lundGille 112. 
Icjefiillud llil. 
ligga Inne 101. 

ule 101. 
linda S3, 1:12. 
lollnt legskiCle 68. 
Iyelm 114. 
långby 5:1. 
lAugiiekn t 72. 

marknskiil 100. 
.. marken. 31 fi., 62. 
myllighel 123. 
målsjord 82. 

lIek 88. 
uydng 115. 

odlingssyslem 110. 
ollongilld 108. 
ornulll i8. 

plulsby 54. 
plnlårnndliige 43. 
priislelionde 86 f. 
pund 87 f. 

rel) och ruft B2. 
risbygden 163. 
rundby 53 cr. 
rygg 68 C. 

snndjordshopby 55. 
skiftesbruk 195. 
skogsbygdcn 153. 
skogskanten IM C. 
skogsskiiI 10i. 
skudgArd 60. 
skiil)pa 87. 
skiireCoder 130. 
sin len by 53. 
slllUningsliige 43. 
sliittbygdell 153. 
solskirle BI. 

sponlnlll legskifte 70. 
slackiicka (sinckol iiekIl) 172. 
stalloxe 16D. 
storskifte ISO. 
slubbeliingd 88. 
,sludelejc. 15:i. 
slyckeskiflc 69. 
sliidja 88. 
syslemntiskt lollnt legskift(· iO. 

lakliskt liige 61. 
leg 68 . 
legebrAII 82. 
legskifte 68. 
lerriingby 53 fr. 
toft 34, iO f. 
trave 88. 
treding 92. 
treskifle 110. 
IUlIIIIl 8i C. 
tvekasiilO. 
lvåskifte 110. 
liipperis 108. 

• Ugedugslienere. l il. 
utbrylning 184. 
nie, Iiggn 101. 
uUiin de 70. 

"eckodngsbonde 171. 
"ildban 107. 
"Ang 110. 
vångngömmnre 00. 
\'ångulng 00 r., 112. 
,·ungm·ii.nning 111. 

"Anggemensknp 84. 
"iixlföljd III. 

All 139. 
4s 68. 

iidm 172. 
äng 14i. 
ällgnlng 1 J:\, 145. 

ökedugsverkc I i3. 



ORTSREGISTEH. 

KursiIJ beleeklIlIr orler, beliignll ulom undersökningsområdet. 

AbllSII HI. 
Alberlo 3å, ·H r., ..... I~I. 152. 185. 
,tIIerslelJ (Sjållnnd) i8. 
Alnorp 31. 61 rr., 85, 112. 14å. 152. 

IM r .• 168 rr .• 173. 18:i, 194. 
tinders/öIJ (Sk) !IO. 
Andersskogshuset 138. 
Arendnln 42. 66. 114. 
Arlö\' 35, 42. 60 r .• 76. II~. 115. H2, 

låD. 172, 183 rr., 2H, 220. 
. bmundtorp (On) 57. 
Assnrlorp 61. 63, 182, 19å. 

BIII'II s:n 171. 219. 
Bllrll ..... 59, 61,79,81 L, 112, 117. 132, 

141. 152. 179 r., 187. 218. 
8astorp (Ox) 33, 
lJilJaröd (OG) 108. 
II jershögs sn I i I. 
Djershög 46. 58. II~, 153, 185. 
Hjiillerup. Lillo 38, 43 r., 7f" 106, 113, 

18:1. 
Bjiillcrup. Slorn 3fi. 411. ·lIi. Iii. lili, 7f,. 

106, 183 f. 
IJjär/öIJ (OG) 9 ... 
Ujörkn 35. 56. l3:i, If,2. 
Djörnslorp 61 rr., H5, Iii, li3, 207. 

211, 2H. 
lIIeckllrp 182. 
JlIiilllorp 41. 48, 6ti, IIi, 135 rr., HI. 

181. 
80lsllöU (Ju) 34. 
Donllrp 103 f., 13i. 
lIonderups sn I i I. 
Uonderup 35. 40, 43, 48, 142, 182. 
Rorgcby by 35. 39. 50. 54, 100 r .• 114 r .. 

132, 136, 179. 186. 
lJorgeby gård 61. 132. 145. 165. 

norreslud (Gä) ii. 
norrie (Ile) i2. 
norup 138. 182. 
lJrunke/slorp (OG) 6. 
nrllgllrps sn I i I. 
BråSIl'!, 35, 42, 81. 112. 
lJulllolla (Ox) 172. 
Uurlö\'S sn 173. 
Uurlö\' 58 r., 61, i8, 112, 152. 183 rr. 
Durlö\'s mölln 67 . 
Uögebjershus 64. 
l1ökehcrs 107. HI. 
l1ökesllkrn 10i, 117, 1:\1). 
nöklro/lII (VG) 162. 
Böscmiillon 140, 

CllristiunshalJn (Amngcr) 153. 
Collingshusel. se Kolinnn. 
Commcnlebocken 31. 181. 

l)lIlby 33. 35, 48, 66, 76, 115, II i, 130, 
1:12, HO, 142 rr., 150, 152 r., 167 r., 
173. 182, 2 HI. 

f)1Il11slruphus 64. 
Deueberua (Gä) 50. 
Djurröds sn (Gå) 8i. 
Djurslih' 41, 44, 112, 2118. 
Dunslorp 139, 
DylJlkk (Vh) 62. 

l~bbllrJl 61, 150. 
I~kehcrgn 113. 
Erikslorp 63. 
ESllrps sn H2. 
ESllrp 35, 61, 165, 195, 21i. 
l~skilstorp (Sk) 96. 
Ellllrp 41 r., 106, 211i, 214 r. 



I!:vcrlöv 50, 59, 77, 101 rr.. 1117. 11", 
117, 13", 152, 182, 185. 

EueriJd (Gå) 58. 

Fjelie 39. 46, 75, 97 rr .. 183, 185. 
Fjälkillge (\'j) 78. 94, 155. 
Flncknrps Sil 195. 
Flacknql liS, 41, 43 r., 68. 16, 113, 142, 

181, 185. 
Flndevndsmölln 59. 
Flyinge by 50. 00, 108. 114. 1"0, 14å. 

183. 216. 
Flyinge gArd 01 r., lH, 165 r., 107 f., 

112 f., 183-
Fliidie 38. "2. 7å, 97 f t, 113, 137, Bå, 

185. 
Frirup 32. 
Prll ,IIslmi (Sk) lå6. 

Gammnllllnrkslmsen 66. 
Gavluröd 63. 
Gellarps lill 219. 222. 
Gennrp 117. 
Gelinge 35, ..... 106. 163. 
Glimdkrn 511 (ÖG) 158. 
Glumslorp 33. 
Goen/arp (51) 94. 
Gra\'nregArdcn 141. 
Grevie 35, '11, H, 81 f., 133, 136, 21å. 
Grimslorp 63. 
Gryt (ÖG) 81. 
Gränlingc 219. 
GrönlnndshusclI 63. 
Gullarp (OG) 161. 
GullAkrn 46, 82, 112, 141, 14å, 152. 
Gunne.dorp (Lit) 155. 
Gystrup, se Golslorp. 
G(irarp (In) 57. 
Göde)öv 42, 13, 81, 107, 185 f. 
Görs)ovs Sil 17:1, 213, 221. 
Görslöv 35, 42, 46, 58, 92, 112. 
Gorslövs I{yrkoby, se Görslöv. 
Görslöv Nordnru\, se Nordnnå. 
Görslöv SlwnnnA, se SunnnnA. 
Göls lorI' 33. 

Habo 31, 61, 100. 181, 183, 204. 
Hagesfad (In) M. 77. 

Hnssholm 6 ... 
Halarp (Hc) 182. 
Hammar, Ulla (Sk) 5-1. 
Hannas (In) 5-1. 
Hardebergn 35, 00, 19, 101 f., 114, 131, 

14å, 182, 185. 
Hasslaröd (ÖG) 161. 
IInsslemölln 69. 
Ifclel1clulld 18 ... 
lIeIlede (Vh) 182. 
Hemmeslorp, ViisIru (i Kyrkheddillse 

sn) .. 2 f., mI, 133, 185. 
Hemmeslorp, Öslru (i Everlövs sn) 5U, 

50, 1i, 81. 101 fr .• 114, 134 n., 182. 
Henril.:storp (In) 34. 
Hjerup 42, 76, 112. 172, 184. 
IIjerup, Svnrle, se Svnrle Hjerup. 
Hjorlelöpel 64, 
Hoby, Viisiru :i3, 46. 49. 58, 74. lOn. 

141 r., 18.1. 186. 
Hobymölln 59. 
Ho/ma/orpet (VG) 162. 
Holmejn 83, 108, 122, 150, 
Horna (Vi) 155. 
Hunneberga (Fr) 93. 
Huunerup 32. 
HusllgArdurnu 64. 
Husnhusen 63 r. 
Hyby sn 111. 200. 
Hyby 44. 00. 62. 79, 108. 11 å, 168 f .. 

205. 215. 
Hylla 82, 103 f. 
Hyllie (Ox) flO. 
Hyllinse 7:1-
Håslnd 4:1, 46, 48, 01, 79, 106, 162, 183, 

185. 
HAsIlldsmolla 59. 
Hdslenslöu (On) 94. 
lIäckcbcrgll 01, 03, 106 r., 140, IG5, 

109 r., Hl4, 200, 217. 222. 
Hlillcslo.d 61, 76, 112. 133 rr" 140, 142, 

160, lö3, 182 r., 219. 
Hälleslndsmölln (Skrivuremöllnn) I)U, 

140. 
HässleberglI 107, 133. 
Hiisiueda SR (ÖG) 8i. 
HöjebromöIIa åt). 
1I6jsmölla 59. 



Igdösa :13, ~U, ~:I f., lOG, 21~, 218. 
Ilstorp 50, ;'2, 58, 151. 
Isie, Ulla 511 (\'h) 158. 

Jonstorp (Ila) 34. 

I{ubbllrp ~2, 76, 9:~, 112. 
I{nlillllll 67. 
I{allhus 182. 
Knnikemarkell 32, (iG. 
K(/raby, O.dm (Hn) 90. 
I{arslorp 31, H, 112, 145, 183. 
Karup 41, 50, 77, II i, 134, 136, laO. 
Kerstinlorp 32, 63. 
1{laddnrp 1113 r., 150. 
Klosterhusen 66. 
Khigerup 61, 6i, 166, 171, 11l5, 216. 
Kh'lgerupsmölln 60. 
Knästorps sn Hlå, 2110, 213. 
Kniistorp 36, 61, IlG, 140. 
Kniistorp, Norra 33. 
Kogshull 103 r., 182. 
I{ornheddinge 35, 41 r., i6, IIi, 121l, 

152. 
K ri IItianslad 77. 
KrolIetorp 18~, HI;', 222. 
Kroppjorden (Vh) 3~. 

Krulladan HO. 
Krulmiillan 140. 
Kungsl>clel IOIl, 216. 
Kungstorp (Sk) 3~. 

){ungsmarken \'id Lund 33, G\). 
Kvarnbroddn 117, 131l, 141, 150, 15:l. 
I{vinncvnd 35. 
Kvinne\'adsmölln 59. 
Kvillinyc (OG) 93 f. 
I{viirlö\' :l3, 35. 
Kyrkheddinge Sil 171. 
Kyrkheddinge 35, H. 7ti, 129, 185. 
.Ky((!sia~ Wä) 9:l. 
Köllhy (mölla) 35, 5\). 
K(iIls NöblJelOv (On) iii. 
I{ällstorpshusel 67. 
Kilm[Jllq) HI~. 

Krimpinge (Sk) 50, 5~. 
Kilrrupsängllrnn 33. 
Krirselminlla (OG) lår). 
K(jpillye, Vlislm (Sk) 3~. 
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Lllekalilnga 75, Illl, 137, 142, 18i, 2[8. 
Llldugårdslllllrken 62, 181. 
Lllxmalls Akarp 42, 60 r., 66, 71l, 100. 
Lerbergn HH. 
Lindmid (Gil) 108. 
I.jungby, VäN/m (Tro"e·) (Vi) 113 I". 
I.jungby, Ostra (Vi) 1l3. 
Ljllnghllset 183. 
Lomma Sil 173. 
Lomma 35 1"., 50, M, 68, 1118, 112 1'., 

150, 152, I i2, 183, 196, 218, 220. 
Lund III, 142, 153, 18.1. 

Allhclgollnklostret (lIeielIe kil'ke) 3:1, 
62, 165. 

lIelene KyrkIIs ellt'r Lunds Ladu· 
gård 62. 

Ileliggejsthospitnlet (lIoSI)itulsgår. 
den) 62, fru, IH r., 18~. 

Snnkt Peters Kloster, se deltn. 
U.niversitetet 31, 181. 

Lunnnrp ~O, ~a, ~8, 108, 150, 182, 213. 
Lyngby sn 221 r. 
Lyngby 1117, li9, 183, 18i), 21(j. 

Lyng.'iö (Gil) 50. 
I.lingaröd (Ffi) 163. 
I.öddeköpinge (lin) 60, 5~. 

!tIl/gIl/rp (Sk) 1l4, 00. 
Mellanheddinge, se Kornheddillge. 
Mellanmöllllll 59. 
MeUby (Blek.) !H. 
Miekelhorc 64. 
Mossheddillgc :15, 5i, 81, I HI, 140, IM, 

165, 165, 185. 
MUlIkar.) 32. 
Möllcbergn sn 172. 
!\I.öllebergll, Stora H, 58, 82, 112. 
Möllehergll, L iii II 35, H. 

Ne\'itshögs Sil II\), I il. 
Ne\·itshög ~2, 5\), 82, 11:l, 123, 1:10, 132, 

141, 14:1 r., 152. 
Nordanå :l5, 40, H, ~6, 5i, 61, 112. 
NOll/by Sil (\'i) HO. 
NOlJaby (Vi) 77. 
Nymöllll 59. 
NäslJY (Vi) 77. 
Nöbbelöv, Norm ~t;, 60 r., 66, 183, 193, 

218. 
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Odnrslö,·, "äslrn 33, .JO, 50, 106. 
Odnrslö", Oslrn :J3, .JO, 50, 66, 106, IS.J, 

196. 
Olslorp 165, 19~. 

Ormatolta (Gii) 5i. 
Oxie sn (Ox) 171. 

Persborg 6.J. 
Pilnhusen 66. 
Priislbergn :JI, ti3, 69, lS1. 
PållUll, Södrn 13S rr. 
Piilsnmöllnn 59. 

Rt/mstorp (On) 15a. 
Rebbelberga (Uj) 72. 
RemmurlölJs sn (Ila) S8. 
Hcvinge 35, :IS, 50, 112, 11.J f., l :J5, IHa, 

195. 
Rinkt/by (Vi) 73. 
Rillnebiickshusen 66. 
lUscmöIIa 59 r. 
Huderup tia. 
Hyd i Skllbersjii 511 l1.J, 123, 136. 
Ilynge (Lj) lS2. 
Rdby, Slorn H f., 7.J, 1.J1. 
Rdby, Lilla la:l, lS.J. 
Röddc, Slorn 101 H., 11.J, l:!:i H. 
Röddc, Lilla 101 rr. 
/löke Sil (VG) S7. 

Sundby, Norm, 511 (VG) S7. 
Sondby, Södra, 511 140. 
Sondby, (Södra) 76, 112, 140, 153, IH2 r .. 

ISa, 216, 219. 
Sandbymöllu a9. 
Sankl Pelers }{Ioslers 511 66, 06. 
Sankl Pelers Klosler 62, 169, Isa f. 
Silvdkra 142, lS5, 214. 
Simonlorp 61, 6a, 66. 
Simremrlrken (Cimbremnrken) (Sk) 34. 
Simrislranw lliS. 
Sjölyckehullell 6U. 
Sjöslorp DO, 76, 117, 121, lS2. 
Sknbersjö Sil 1711. 
Skllbersjö hy .J.J, a9, l H, 117, 21S. 
Sknbersjö gdrd ä7, 60, 63, 106, läO, 

165, 171, HI.J, 211i. 
Skallllllarp 3ä, .J2, 57, 112, ISO. 

Skar/lUlt (Fr) 168. 
Skalleberga 113. 
Skinnarlorn, se Torn, Oslrn. 
SkilJarp (Sk) 34. 
Skoghull lS2. 
Skrh'aremöllan se Ilällesladsmölla. 
SkromlJerga (Lu) 9.J. 
Skrylleskogen (el. Skrölle) 107, lS2. 
Skriiddarehusel 06. 
Skumparpenwrken (Ox) a4. 
SkurU/) (Vh) 90. 
Skiilshög lO6, läa, 21.J. 
Skilttilljunga (Gä) !).J. 
Spdllgholmen 21.J. 
Slallerhu!1 G:J. 
Slanslorp 31, .J 6, 82, 215 f., 220. 
Slridsmtilla 611. 
SldnShy as . .J:I, .Jti, Ila, 179 r., Isa, lS5, 

216, 21S. 

Slih'ic as, .J3, .J6, 83, 99, 100, l ill, 19:1. 
Sunmmd (Ox) 112. 
Svnrlalorp 66. 
Smrle Hjerup 31, lS1. 
Svedala (Ox) lä3. 
S"ellslorp jOdlIrslövs 511 :13, 60 f., 67, 

165, 171,200,207,211,214. 
S,'jnarp 35. 
SilrslOv (Ho) 57, 9.J. 
Söllnnrp 11.J, 150. 
Sf;nnarslöv, (h/ra (Vi) 81. 

Tcjurp i2, 1:-12, 1.Jl, lSll, 215. 
Tirup :11, 112. 
Tjuslorp 35, H, 61, Il:! f. 
Toppeludugdrd 62, 169, li9, 1115, 215. 
TorekrlV (Uj) 15S. 
Torn, Väslra se Vollkärru Torn. 
Torn, Oslra .JO, .JU, 106, 114, 187. 
TorreberSII 3a, H, la:!, l.J l, 152, 215. 
Torup i Dnrn Sil 57, 61 r., S2, 106, IOS, 

152 r., 165, 169 r., 195, 20.J r., 21.J. 
Tomp, l'ilstru, 511 (VG) S7. 
Toslnrp Hl. 
Tollarps sn 173, 19a, 200. 
Tollnrp aD, a9, 112. 
Trollehers, se Viirpinge IIdrd. 
Trulslorp i Esarps sn :-t5. 
Trulstorp (Fr) 5S. 



Tllbbarp (Vh) 34. 
'I\'el, Öslra 112. 
Tyska krosen 67. 
Tdsarp i nurlth's Sil 35, 81, 117, Ul, 

145, 152, IS3. 
Tdgnrp i Is('lösn sn 32. 
Törrinye sn (Ox) 171. 

Ugglarp, Södra 61, Uå, :!Ui. 
lInderstorp (Sk) :14. 
Uppåkrn Sil 10å, 206. 
Uppåkru, Slorn 43 r., å8, 82, H:!, U l, 

151 f., ISI, 184. 
Uppåkra, Lillu .... , 76, lO8, la2, U:!, 

152. 

Vullby :Uj, 41 f., i6, 106. 
Vallkiirrn by 172, ISO. 
\'ullkiirra Torll 110. 
Veberöds sn 171. 
Veberöd 46 f., 50, 61, iii, 81, 83, Il:!. 

122, 133-la7, UO r., 15a. 179. 182, 
IS5. 21S. 

I'ejby (Ilj) 72. 
Vendsyssel (Jyllnnd) 94. 
Vesum 35, 60 f., 67, 93. 
Vigcnslorp :1:1. 
Vinnerup 32. 
Vinninse 35, å', 70. 72, I:JO. 132. 
VinninSClorp i2. 
Vinslöus Sil (VG) HO. 
Vinslöu (VG) 73. 
Vinstorp 31, 42, ..... 112, ISI, um, 21S. 
Vismarlöv 66, 117, 217. 
Vomb I)() f.. 56, 58, 66. SI, 113, 117, 

132 f., 135, 174, 170, 185, 195 f., 215. 

Vruserup :U, 181. 
"ii sn iGii) S7. 
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Viirby 35, 42, !iO f., 72. i6. 112, 132, 
ISO, 186. 2U. 21S. 

Viirpinge hy 34 r., i5, Bl r., 150, 18:i, 
218. 

Viirpinge gård ITrollehergJ 61, lro. 
1119, 1\15, 215. 

\'iislrahy 136, 150. 

Yddinge 122. 141. 

Agerup 61, 63, 66, 20i. 
Akarp i Uurlövs sn 35. 42. 81. S3, 112. 

141, 145. 
;\karp i Fjelie Sil, se Laxmans Akarp. 
AI.·arp, Norra, sn (VG) 87. 
.\karps mölla 6i. 
,\kershllld IS·1. 

;\Ivsbors 64. 
Äspemarken 21i. 

Oja (He) 93. 
()nnarp (Vh) 72. 
Ollnerup 36, 40. 42. 44, 57, 66, 75, 9i 

H., 119, 131, 152. 
Onneslöv 40. 42 f .• 48, 57, 76, 132, 150. 

IS2 f. 
Onsvnla 42, 57, SI, 97. 123. 136, 215. 
Orja (nb) 154. 
Orup 3r" .... , 81. 113, 136. 165, 180. 
Oslnrp 101 ff., 114, II i, l:i5 f., 141. 
Oslramölla vid Dalby 59, 150. 
()uedsklosttr (Fä) 66, 174, 215. 

FÖHKOHTNINGAR AV HÅHADSNA~IN: 

,\I = Albo. 
(Iln = Dam). 
Uj = njiire. 
Fr = Frosta. 
Fä = Färs. 
Gä = Gärds. 
Ha = Ilarjagers. 
Ile = lIerrestnds. 

In = Ingelstnds. 
.Tö = Järreslads. 
l.j = Ljunits. 
1.11 = LlIggude. 
r\,\ = Norra Asho. 
On = Onsjo. 
Ox = Oxie. 
Rb = RÖlllleberss. 

s1 = Sodrn 1sbo. 
Sk = Skylls. 
(To = 'fornn). 
VG = \'ästru GÖinge. 
Vh = Vemmellhögs. 
Vi = Villands. 
OG = Ostra GÖinge. 



FÖHTECKNING ÖVER PLANSCHER, FIGURER 
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PLANSCHEn. 
S:r \'111 .Id. 

I Sluines byor vid HIOO-Ialels mill ........................................ 16 
2 Tegskirtel i en del 0\' Vinninge bys mork .............................. i2 
:I I'ropol'lionen mellun nig och Iwrn inom områdel linder 1600-llIlels smulre 

del enligl ell f1erlul kiillor . . .. . . .. . . .... ... .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. 112 
.. Ihwren i prollorlion lill rug och korn inom områdel under 1600-lulels senare 

del enligl ell flerlul kiillor .......................................... 120 
[) I)."oporlioncn rAgliondc-kornlionde Il.GO ........................................................... 120 
6 16KO ............................... 120 
i IM1 ............................................................. 120 
8 111110 (enl. liondesiilln.) .............. 120 
\) råg-korn cnligl jordeboken 16(,~J ..........•............... 120 

10 Lunlmiilurnas kurnklerisering nv bygden ................................ 120 
II Lllnhnälurnus uppgifter 0111 överskollsllrodnkler .•.............. " .. .. ... 120 
12 Lnndgillesnoliser frun !-IOO·lolel ........................................ 120 
13 Proportionen siid-smör enligl jordeboken lOlla......................... 160 
J.l Nnlllrlll)reslalioner inom områdel enligl 1663 urs jordebok ••.............. 160 
15 Proportionell råglllsiide-kornulsiide IH02 ••..........••••....•......•.. 200 
16 1/166 .............................. 200 
I i drngllrc-kor 1805 ...•................................... 200 
18 Föriindl'ingar i folkmängdelI samt förändringar i folkmiingden genom ill-

och ulnyllning .................................................... 200 
\9 Undersökningsområdels socknur och delområden ............ ~ \'id hokens sllll) 
20 O\'ersiklskarln ö\'er undersökningsområdels hehyggelsc \'il! 

1600·lulels mill ..................••.................. I}:o 

FIGUnER. 
Sill. 

I Skåncs hiiroder. Undcrsökningsområdc\s Iägc ........................... . 
2 Skälles ngrogcologisku regioner.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. i 
3 Gårdnr per k\'.-mil i Skune ............................................ 10 
.. Gårdar i hyur i Dio U\' somtliga gårdur i SkålIc ............................ 11 
å Skåncs byor vid millcn a\' 1600-lulet .................................... I:i 
6 Sk,lnes spriddII hehyggl.'ls(· \'id //lillen 1\\' W()O·lulet summunförd soekcll\'is 13 
i Gårdar per bcbyggclseenhC'l i SkAne .................................... 1-& 
II Byn r pel' k\'.·mil i Sk/ille .................. ,. . . .... . ..... . . . . .... . . ..... 15 
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Sr Sid. 

9 lIelJyggelseenheler per k\'.·mil ... , .......... " .............. , ... "".... I i 
lO Sehelllulisk skiss över bebyggelscn i 1II0riinonmidena . , , ............... ,. . 19 
II De viktigasie bynnmlllllYI)ernn i Skrme .........•..... ",................ 21 
12 Undersökningsområdels orlnumn ........... , , ... '" , , ....... , , ....••• ,. 29 
13 Sehemuliska lJyskisser och profiler ............. , . , , , , , ....... , ... , , , , , , 37 
14-16 Nngrn lJylomler inom lIIulersökningllområdel ..... , ......... , .•• " 38-·1\ 
17 Profiler genom hylomler inolll områdel , ... , ................. , ...•. ,.'. 4a 
III SI. HålJy bylOlnl 1801 ....... , .............. , ..... ,..................... -Ii> 
19 "eherödll byloml 1i;)N ... , .....•.....••......... " •...........•....•• ', H 
20 Håslnds hylUlnl I iii ................................ "" ............ " 48 
21 V. Ilohy byloml 1771; ................. , .... , ................. , ....... ,. -19 
22 \'olllhs hylOIni 17:i-l .. , ........... ,. . . . .... ... .... . ... . ... .. .. . . .. . . . .. 51 
23 IIslOl'ps bylollll 180U ..... , ................ " .... , .• ,.................. 52 
2-1 Dnhhelgården Hllsagl\Mnrlla och lorpsumlingcn IIUSllhusclI .............. 6-1 
25 Gulehus i hynr enligl källor från lillen 1651-1701 •... " ............. , .. " 65 
26 I{iind" legskiflen inom olllrådl!1 ............................•..... """ il 
27 Penningpresl:llioner i °/0 n\' lilla skallelillar 166:1 ., ............... ".,.,. 95 
211 Fjelie, Onncrups oeh FHidie hynr 1768-75 .. ", ...... ,.................. 98 
29 Everlöv, O. I-!emllleslorp, Osluq) SIllIII SI. och L. Rödde liOO----Oti ...•. , .• 102 
30 Hyllu, I{ogshull. 1I01lllrp och Iiladdurp 170:1-0;) .... " .............. ,.'. 10-1 
31 Skiss över IIhnurkerllllS u/hredning inolll områdel .............. ,' .. """ 105 
32 Priislens råglionde 1569 ................ , ... , .•..........•.•.. ' .. ,' .. , .• 1111 
:m PI'ilslens kOrlllionde lå6!) .• ' ............... ' .......................... , 119 
a-l TiOlulesiillningens rågliOllde 1690 .......... , .. , . , , ............. " •.•...• 120 
35 kornlionde 16911 ................................... ,. 121 
36 Priislcns huvrelionde 1561l .........•...... , ..............• ,." .. , •••••• 124 
3i Tiondesiillningens hllvretiondc ..... , ..................... "" ... ,,' ••.• 
all lIuvre I)rolmrlion liII råg odl korn 156\1 ............................ . 
39 1680 
40 1681 

12;) 
126 
127 
128 

41 1090 (enligl liondesiilln.l .•.......• 129 
42 enligl jordeboken 16r.:l ..... , ... ,'. 131 
4a Olllingsinlensilelcn pli Oslru Ilemllleslorps åkerjord .................. ,. 13-1 

S. PIihIllI li05 ............... , ... , .....•.. , ............ , .............. 138 
-15 182:1 .......... , , .....•..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 131l 
46 Oslru delen av Nevilshögs hYlllark 17:i1 och 1 ii;, ....... ,., ...... , ..... ,. 
47 Prnl1Orlionell nh;öde--höskörd ...•................. , ................. ' . 
48 Lllndgillesnllliser från I:JOO·lalcl ..••...•............................. ,., 

·49 Vikligusle skallearlikcl i varje socken 1663 ",' ...... " .......... , ... "" 
50 Pl'Oduklel' 11\' hoskal)sskölseln, i vill.a tionden IIlgiek 156\1 ............... . 
51 IllImlellvsulu och humleliOllde ..... , ........ " ........ "" .. ,., .. , •.• ,., 
52 I1YIII' och gårdar med \'iivnad, IriisJi)jd ellel' smide ,om hiilllwlIIsl ....... . 
53 A\'salu u\· kol, Iwllnsku, beck och t jörn ........ , ... """".,., .•...... 
54 lJynr och gårdnr lIIed körslor som hiinkom1lt ........ ",.""""" .•. , .• 
55 ]'rnporlioncll råG-korn I)å herrgårdarlul tUUi .......... o •••••••••••••••• 

56 Hllvre i proportion lill råg och korn I)å herrgårdarna 169i ... , .. " .. ,'", 
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16 

1-1-1 
1411 
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157 
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159 
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166 
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193 
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58 Ulsäde u\" råg 1866 ......................•••....•..•.•................ 198 
5D • korn 1866 .................................................. I !ID 
60 Ha\"re och blandsäd i proporlion liII råg och korn 1802 •••••••.••........ 201 
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64 ' J10lnlis 1802 ................................................ 203 
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68 Knrln ()\"cr Ingn dclning n\' Lunnnrp nr :1 1855 .•...•..•••.•••..••.•••.... 213 
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och byslorick, ••••••......••.•.•........• ' .•... "" ...... , . " .. . . . 16 
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{) 1746 "" .. , .................. , ..•••..• '", .......... 149 

10 UPIJgiflcr om hcrrgårdarnns husdjursheslånd ••• , .. "" ...... " .... ".". 16\' 
Il Fullföljda skiflcn .... "." ......••.. " .. , .. ,.""."""""",., .. " 181i 
12 Lnudnrcnlcns fördcluing 1866 ..... , ... , .. " .......... " ...... ", •. , .. ,. 192 
13 Ulsiide n\' dc viktignsic odlings\"ältlcrna 1802-1866 "., .. " .... "", ..... 196 
14 Tunno" ulsiidc pcr 100 invånnrc 1802 och 1866 .... , .•.... ".,., ..... , ... 200 
15 Gcnomsuillligl korn Ini för någrn hl'rrgårdnr tinder 1800,lnlcls förrn hälft .. 207 
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Siedluny und Wirtse/wlt in Torna und Bara, eine Studie de,' (ilteren 
Kulturgeoyraphie (bi.'! 1860) eines Gebietes in Skdne (Schonen). 

Die hier vorliegende Arbeil behandell die hislorische I{ullur
geographie innerhalb eines Teils von Skåne (Schonen), Schwedens 
siidlichsler Provinz, niimlich der Kreise Torna und Bara, sowie dreier 
Gemeinden im Rreis Fiirs (s. Fig. 1). Soweil mliglich, werden die all
gemeinen Verhiillnisse Skånes mit einbezogen; dies gill hesondCl's von 
den Karlen. Die Darslellllng erslreckt sich bis 1.lIm Jahre 18(iO, wo die 
Induslrialisierung aur dem Lunde und der Eisenbahnhau hcginnen. 
Zuerst wird die nlle Rullurlandschafl (vor 1750) geschildel'l, danach 
die Auflösung und Umwandlung dieser Kullurlandschafl (1iåO-1860). 

Tarel 20 zeigl die Grenzen der wichligslen nalurgeographischen 
B.egioncn innerhalb des Gebieles. Zu beiden Seilen des Horsles B.omele
nsen erslrecken sich zwei Flachlandgehiele, \'on denen das öslliche mit 
Snnd-ablngerungen eiszeitlichcr Scen bedecki isl, wlihrend das weslliche 
aus sehr kalkreicher und sleinarrner, lehmiger ~[oräne (p Ballischer 
Moränc» ) besleht. Der siidliche Teil des Gebieles gehörl zllm slid
schonischen Hiigelland, das hallplsächlich aus einer bedeutend schlech
leren Moräne, der sogen. Nordostmoriine und deren Ilmgeschichlelen 
Sedimenlen, besteht. 

Fig. 2 zeigl Skånes Aufleilllng in Gebielc zur Cnlersuchllng del' 
Hnllplziige seiner Besiedhmg um die ~lille des 17. Jahrhunderls. Tarel 1 
zeigl die regionalen Unterschiede der schonischen Durflandschaft zu 
dieser Zeit. Jeder Kreis entsprichl einem Dorr (\'on mindeslens drei 
Hören). Fig. 5 und 6 zeigen das Verhiillnis zwischen Dorrsiedlung und 
Slrellsiedlung (Einzelhöfe und Doppelhöfe), lelzlel'e gemeindeweise 
zusnmmnngeslelll. Das Gleiche geht nus Fig. 4 hervor, die die Prozenl
znhl der innerhalb der Dörrer liegenden Höre angibl. 

Fig. 3 zeigl die Anzahl BMe pro 100 Qlllldralkilometel' (also in 
gewissem Masse den Gmd der Urbarmachung), Fig. 8 die Zuhl del' 
Dörfer pro Quadralkilomeler, und Fig. ~ die Zahl der Siedlungseinheilen 
pro Quadralkilomeler (Siedlungseinheilen = I)Öl'rer, Doppelhöre und 
Einzclhörc). Fig. i zcigl die mitllere Grösse der Siedlllngseinheilen. 
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fJyar = Diirfer, ydn/nr = I !öre, [Je'r l,plI/i1 = pro (Jkm, 

Fig, 11 und 12 zeigen die Verleilung der wichligslen OI'lsnamen
gruppen innerhalh Skånes, Die Ui;rfer mil den älleslen Dorfnamen. 
(aut' -hög, -Iiiv, -inge, -hy. -siad lind -Ii.)sa) sind dnrchschnilllich viel 
griisser als die Diirfer mil jiingeren Xamen, 

Auf Grund diesel' I(nrlen wurde t'olgende Theorie iiber die Enl
slehung der schonischen Siedlung des 17, .Jahrlumderls nufgeslelll: 

Die ällesle I Siedlungsschichl mil hauplsächlich Namen aur -hög, 
-löv, -inge, -hy, -slud und -Ii,;sa isl, wenn auch nichl begrenzl, so doch 
am zahlreichslen verlrelen uuf dem Gehiel der ballischen Moräne 
(Fig. 2, Zil'fer 1 u. 2) und der sandigen Krisliansladehene (Fig. 2, 
Ziffer 8), Das ersigenannie Gebiel isl das mi' Gelreideanbuu Illlvel'gleich
lich hesle in Skåne; das lelzlere war wegen des sandigen Hodens leichl 
beslellbar :H1ch mil primitiven Ackcrbaugeriilen, 

Der zweile Abschnill IImfassl die iilleren Siedlungen mil Namen 
aut' -Iorp, Diese fiilllen die Liicken in der älleslen Dorfsiedlung aus, 
Die .Torp»-Siedhmgen enlwickellen sich allmiihlich zu mitlelgrossen 
Dörfern, Der drille Abschnilt isl durch dichl verlcille, klcine Siedlungen 
gekennzeichnel. Xamen aul' -Iorp und -röd herrschen "()J', 

Fig, 10 zeigl schemalisch, wie sich del' Vel,rasser diese Enlwicklung 
ged:lcht hal. Zu obersl grosse und mittelgrosse, alte, weil auseinander 
Iiegende Dörfel' aur gulelll und leicht beslellhm'em Boden; :msserhnlb 
dieses Dörfergebieles ollne Slreusiedlungen Iiegl ein Slreifen mil dichl 
't'erleillen, aher "erslreulen Hören und kleinen Dörfern; nur hier und 
da erscheint ein grösseres und älleres Dorf dazwischen, Im dem Masse, 
wie der Boden schlechler wird, nimml die Streusiedlung ab. Es scheini. 
als hällen sich die sozialen und geschichllichen Bedingungen in der 
Zeil zwischen der Enlslehung der Dorfsiedlung und del' Slreusiedlung 
erheblich ,'eränderI. da die Kolonisalion viel dich ler erfolgle :lls zur 
Enlslehungszeil del' allen Dorfsiedlung und auch nichl Z\lr Enlslehung 
von Dörfern in der friiheren Grösse fiihrle. 

Tafel 20 isl eine Ohersichlsk:lrle des Gebieles. Auch diese zeigt die 
Siedhmgsformen und den Gegensnlz zwischen dem Gebiel der grossen 
Dörfel' und dem der Slreusiedlungen. Inleressant sind die Wiislungen 
(ödeltllbillllioner), die im Gebiel "011 Lund :luflrelen, 

Vier verschicdene Umsliinde haben uut' die Lage der J)örrel' lind in 
diesen :luf die Lage der Wire eingewirkl: 

I Unler .iilleslcl'> llcsicc.lhlllS wird hier diejcnige verslnnden, welche sich ohne 
Unlcl'hrechuns his zum 17, Jnhrhunc.lerl rorlenlwickell; es ist hier nlso nichl dic 
Rede von formen, die nur die nronze, oder Sleinzeit zuriicksehcn, 
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l) das Bediirfnis. des \Vasserhedarfs wcgen an einem \Vassel'l:mf zu 
wohnen, 

2) das Verl:lIlgen nach m(;glichsl engem Zusammenh:ml:l zwischen dem 
Hof und gul enlwässerlem Boden, der in .toftdker' (Ackerland hei 
dem Hot'e) verwandell werden konnie, 

3) die Einfriedigungsfragc, d. h, die NoLwendigkcil, den ;';11111 Hof 
gehörcnden Ackcrboden vor dem Vieh zu schiilzen, das die Dorf
slrasse entlnnggelrieben wurde oder sich draussen uuf der \Veide 
befand, 

4) der \Vunsch nach geschlossenen Sicdhmgsformen, mit anderen 
'VOI'len das Dorf als hesLe Siedhlllgs-. Arbeils- und Gellleinschal'ls
form. 

Verschiedcne Dorfforlllen lassen sich auf dem Gebiel nichl unLer
scheiden. Mun könnie jedoch eventuell von zwei Formen sprechen: 
dem auf sandigem Boden iiblichen H:mfendorf (s. Fig. 22) und dem 
auf Moriinenboden iihlichen, wo es wenigslens eine Heihe von Höfen 
gibl, die unlllitlelhare Verhindung zu einem in cinem Sch lag helegenen 
>Ioftdker. hesilzen (\'erschiedene Dörfer Fig. 14-16). 

Das Aussehen der Dörfel' isl uns durch eine grosse Anzahl guler 
Kaluslerknrlen vom Ende des 17 . .Jahrhunderls und spä ter bekannl. 
Diese I{arlen geben auch ein gules Bild von Verleihlllg und Beschuffen
heit der Äcker, Wiesen und 'Veiden. Fig. 28-30 sleIlen eine Zusammen
fassung demrliger Karlen dur. 

jord = nodcn, råg = Roggcn, korn = Gcrslc, /lfwrr = HaC cr, (nmelr = Buch
weizcn, unU= Wicse, kc;rr=SumpC, skog = Wllld, /Ilmark= \Vcide (AlImcndc), 
inlrcignad = Einfricdigullg, ,'ång = Schlug, byurc;ns = Dorfsrcnzc, gräns lör by
loml = G rcnze dcr Dorfslcllc mit Hiillser\) lind Giirlcll, .w;mre =schlcrhtcr, 
stimsia = schlechlcslc. 

Fig. 28 (um 1760) zeigl eine gul beslellle, waldlose Oorfsiedlung 
uuf gulelll Boden mil Hoggen- und Gerslenhoden in del' Niihe der Dorf
stelle und Hnferboden am Allssenrund. Hnfer wurde uuf enllegenem, 
schwerem oder weIliger guL enlwiissertem Boden ungebaut. Es herrscht 
Dreifelderwirlschafl mil drei Ackerschliigen und einelll Wiesenschlag. 
Jährlich werden der \Viesenschlug lind zwei von den Ackerschliigen 
eingefriedigl lind als Acker und Wiese al1sgeniitzt. 

Karle 29 (elwa UI11 1700) zeigl eine waldreiche und sandige Gegend 
mit mehreren grossen Dörfern. In diesem Zweifelderwirlschaflsgehiel 
sind Roggen und Buchweizen \'orherrschend. 
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Dorfgemciuschnfl. Dcr grösscrc Tcil der im Dorrc licgcndcn Hörc 
lllusslc aur nndcre Tcilc dcs Dorfhodcns "erlegl wcrdcll, lind die AnleiIc 
jedes Hores wurden zu einclll geschlosscnen Bcsilzlulll zusnmmen
gczogen. Viele HMe wurden wiihrend der folgenden .Jahrzehnlc in 
klcincre SIcIlen aufgeleill, und dndurch enlslanden kleine Snlllllllungen 
von Arbeiter- und Kleillhaucrnhäuserll. Die Gcgenden, in dcnen es 
vorher keinc andere Siedhmgen gegchcn hulle als grosse Baucrndörfcr. 
wurdcn dadurch Gebicle mit iiherwiegendem Streusiedhmgsgepriige. 
wobei doch dic Kleinsiedlungml on ziemlich dich! mlflralen. 
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Fig. 66. 

Allmänt synes vallodlingen ha påbörjats ganska sent, även om 
man redan omkring 1800 odlade klöver på en del herrgårdar, exempelvis 
på Torup och Hyby 1795,15 och under följande årtionden även på en 
eller annan bondgård. Bara kontrakts hushållskommitte uttalar 1837 
som ett önskemål, att man skulle införa foderväxter i cirkulationen. 

15 Torups gårdsarkiv. 

! 

---' 
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Under det fjärde kvartsseklet inträder i vissa socknar folkminsk
ning, och nästan alla ha större ut- än inflyttning. Att så icke är fallet 
med Burlövs socken kan sättas i samband med det ökade behovet av 
arbetskraft på den utbrutna gården Kronetorp i Burlövs by. 

1800-talets första kvartssekel företer en annan bild. Folkmängden 
blir i det närmaste fördubblad i vissa socknar på baltisk morän, vilket 
måste tillskrivas den starka hemmansklyvningen och jordavsöndringen 
efter enskiftet. Inflyttningsöverskott förekommer i fler socknar än under 
de tre föregående kvartsseklen, och störst är inflyttningen till Nevitshögs 
socken med dess omfångsrika arbetarbebyggelse. De flesta av socknarna 
med sämre jord ha mindre folkökning än de med bättre. 

Under kvartsseklet 1826-1850 är förhållandet snarare det mot
satta. Medan det nyenskiftade bylandskapet under det förra kvarts
seklet uppenbarligen haft störst behov av att draga till sig arbetskraft, 
synes det, som om den största expansionen i driften under detta kvarts
sekel ägt rum på herrgårdarna. Men få socknar hade inflyttnings
överskott. Att Lyngby hade ett dylikt måste sättas i samband med den 
förut berörda bebyggelsen av Lyngby utmark. 

Här skall ej göras någon detaljerad undersökning av förändringarna 
i de olika socknarnas folkmängd, men jag vill påpeka, att folkökningen 
inom den under Häckeberga lydande spridda gårds- och torpbebyggelsen 
i Genarps socken stagnerade under tiden 1825-1840. Detta faktum är 
tydligtvis att tillskriva just den ovannämnda kolonisationen av Lyngby 
utmark samt av Åspemarken och Genarps och Gräntinge utmark. Arbe
tarebefolkningen föredrog tydligen, då det var möjligt, aU förvärva en 
egen jordlapp framför att bosätta sig på ofri grund, till vilken det var 
utsiktslöst aU försöka förvärva äganderätten. 

Kartorna fig. 70 visa folktätheten inom området 1750 och 1850, 
i den mån uppgifter om folkmängden finnas. Vid den förra tidpunkten 
var 20-30 invånare per kvadratkilometer regel men vid den senare på 
vida arealer över 50 och här och var över 75. Man får ett starkt intryck 
av den utomordentligt snabba utveckling, som ägt rum under perioden 
i fråga. 
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