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Forord
Skåne, den gamle danske provins
som blev afstået til Sverige i 1658, er
den del af Sverige, hvor både land
skabet, historien og sproget er tæt
test knyttet til Danmark. I 1999 åb
nede broen over Øresund, og Sjæl
land blev landfast med Skåne.
I redaktionen af Bol og By synes vi
det skulle fejres med et nummer om
skånsk kulturlandskab og om skån
ske landboforhold. Vi er glade for, at
fire forskere sagde ja til at medvirke
til at bygge en landbohistorisk bro
over Sundet.
Vi har valgt at bringe artiklerne på
svensk, dog således at der er tilføjet
hjælpegloser, der kan lette læsningen.
»Svære« ord er nævnt første gang, de
forekommer i de enkelte artikler.
Urban Emanuelson lægger ud med
en grundig beskrivelse af Skåne som
et grænseland, ikke blot til Dan
mark, men også til det øvrige Sveri
ge. Skåne er slettens kulturlandskab
med kornavl som primærproduktion,
nordpå starter skovbygden med træ
som vigtigste produktion.
Artiklen følger de lange linier fra
oldtidens rydninger over fælles
skabsbruget til en intensivering af
jordbruget i løbet af 1800-tallet.
Landbrugets miljøproblemer kendes
også i Skåne og Emanulesen giver et
bud på, at bevaring og miljøvenligt
brug har en fremtid for sig i Skåne.
6

Kerstin Sundberg præsenterer det
skånske godsmiljø set i et større per
spektiv under indflydelse af andre
lande i Østersøregionen fra 1600-tallets slutning og fremefter. Hun påpe
ger, at godset mere er en cirkulær
funktion end den traditionelle opfat
telse af en hierakisk pyramide. Hun
påviser med eksempler fra TrolleLjungby gård, hvorledes tidligere fæstehusmænd kan stige i graderne og
blive opsynsmænd. Disse personer
har haft god kontakt til lokalbefolk
ningen og har fungeret som bindeled
mellem de mere fremmede forvaltere
skovridere osv.
Alle danskere kender Kulien eller
gør vi ? Clas Tullin tager os på en flot
rejse gennem kort og landskab, be
byggelse og dyrkningsudnyttelse
igennem århundreder i det spænden
de landskab. Vi fornemmer ligheder
med det danske fællesskabsbrug,
men også forskelle. Også i landska
bet omkring Kulien ser vi, hvor stor
betydning engene har haft. Ud over
landbrugslandet bliver også frugtha
ver, møller, fiskeri, kilder og fyr i om
rådet præsenteret. 1800-tallets op
dyrkning gør sit indhug i udmarken,
hvor enge og overdrevsarealer has
tigt opdyrkes.
Tomas Germundsson skildrer de
svenske statshusmandsbrug, egnahemsbruk. De findes overalt i Sveri-

ge, men i Skåne ligner de mest de
danske forhold, og ligesom her præ
ger de landskabet. For pionererne
var det ikke altid nemt, trods stats
støtten, og mange måtte forlade de
res brug igen. Germundsson stiller
spørgsmålet, om etableringen af stats
husmandsbrug i det mere industria
liserede Sverige omkring år 1900
ikke havde overlevet sig selv? Han
må konkludere, at man ikke på det

tidspunkt kunne forestille sig, at in
dustrien skulle kunne sluge al ar
bejdskraft, og han må med Kierkegård sige, at vi lever historien frem
ad, men kan kun beskrive den bag
læns.

Gunnar Solvang
Peter Korsgaard
Ellen Christensen-Dalsgaard
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Skånsk kulturlandskapshistoria
Av Urban Emanuelsson

Gränslandet
Skåne är ett gränsland. Jämför man
Skånes nordostliga hörn (hjørne) med
dess sydvästhörn är skillnaderna
mycket påtagliga (tydelige). Det är
heller ingen slump (tilfælde) att den
gamla riksgränsen mellan Danmark
och Sverige gick vid gränsen mellan
Skåne och Småland, inte i Öresund.
Norra Skåne ansluter helt till Små
lands magra och skogiga urbergsom
råden medan södra Skånes slättbyg
der är mycket lika slätterna på Själ
land och Fyn. Bakgrunden till de sto
ra naturgeografiska och kulturella
skillnaderna som har rått och som
fortfarande råder i Skåne är bergrunden (Glimberg 1960). Från sydöstra
Skåne till nordvästra Skåne löper
nämligen den sk Tornkvistska linjen.
Det är en förkastningslinje som skil
jer den skandinaviska urbergsskjöl-

den från Mellaneuropas yngre sedi
mentära bergarter. I Skåne finns det
därför en hel uppsättning av olika
landskapstyper och olika geologiska
förhållanden. Inget område av sam
ma storleksordning som Skåne i var
ken Danmark eller Sverige har en så
stor bakomliggande geologisk varia
tion som just Skåne. Därför kan man
heller inte tala om en agrahistorisk
utveckling i Skåne utan om minst tre
olika landskapstyper med tre olika
utvecklingsförlopp.
Sedan gammalt har man i Skåne
skilj t mellan tre olika bygder (Camp
bell 1927), skogsbygden, risbygden
och slättbygden. Dessa tre olika byg
der har sin bakgrund i de geologiska
förhållandena. Skogsbygden finner
man i norr och nordost och här är
jordmånen (jordbunden) ofta ganska
mager, ett ganska typiskt svenskt

Urban Emanuelsson är Fil dr i växtekologi. Hans huvudintresse är kulturlandskapets ekologi och
gränsområdena till agrar- och skogshistoria. Tidigare bodde han i Skåne och Blekinge men är idag
Föreståndare för Centrum för Biologisk Mångfald I Uppsala. Detta nationella center strävar efter
att sätta in begreppet biologisk mångfald i ett större samhälleligt perspektiv, t ex genom att visa på
de starka samband som finns mellan historisk utveckling och den fauna och flora som ett landskap
i dag hyser. Urban arbetar mycket internationellt och har bla studerat olika traditionella betessy
stem i Europa och Afrika.
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Figur 1. Skånes
berggrund (ur Ema
nuelsson et al 1986
sid 12) Urberg i
nordost och sedi
mentära bergarter i
sydväst. Forkast
ningslinjen den
Tornkvistska linjen
löper från nordväst
till sydost.

’ De yngsta av dessa kalkstenar hänförs nu
mera till äldre tertiär

skogslandskap finner man här som
har stora likheter med Smålands
skogsbygder. Förutom urbergsområ
10

det i norr som fortsätter norrut i
Småland finns det sk horstar av ur
berg som isolerat står upp i de sedi

mentära bergarterna också i södra
och mellersta Skåne. I Skåne kallas
dessa horstar åsar, Söderåsen, Linderödsåsen och Romeleåsen är bra

exempel. På åsarna har det också
funnits skogsbygder isolerade från
den större skogsbygden i norr.
Skogsbygdernas motsats har varit

Figur 2. De skånska bygderna (ur Emanuelsson et al 1986 sid 84).
De tre skånska bygderna, slättbygden i söder, skogsbyggden i norr och risbyg
den däremellan kom att komplettera varandra väl ekonomiskt under lång tid.
Spannmål fördes från slättbygden till skogsbygden och trävaror i andra rikt
ningen. Innevånarna i risbygden ägnade sig en hel del åt boskapsskötsel men
stog ofta också för transportverksamheten mellan skog- och slättbygden.
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slättbygderna. De har framförallt ut
brett sig i söder och väster. Den geo
logiska bakgrunden till slättbygder
na är förutom den kritberggrund de
ligger på de kalkrika moräner som
avsattes här av den senaste istiden
(Emanuelsson m fl 1985). Motsvarig
heter har vi t ex på Själland. Skånes
slättbygder är dock inte särskilt pla
na i motsats till vad som är den po
pulära uppfattningen i Mellansveri
ge där de flesta slättområden är just
väldigt plana. Två mindre slättområ
den skiljer sig dock markant från de
annars ganska kuperade skånska
slätterna. Det är Ängelholmslätten i
nordväst och Kristanstadsslätten i
öster. De har både fått sina nuvaran
de utseenden genom att de ganska
länge låg under havets yta efter den
senaste landisens avsmältning. Lera
och sand har här avsatts. Den tunga
lera som avsattes på Ängelholmsslätten kom länge att förhindra mer
omfattande uppodling av denna
slätt, det var forts på 1800-talet ge
nom användning av järnplogar som
uppodlingen här lyckades (Sommarin 1938).
Mellan skogsbygderna och slätt
bygderna har det dessutom funnits
en tredje typ av bygd, nämligen ris
bygden. Den var något av ett transit
land for handel och den var dessutom
något av mellanform mellan områ
den med typisk skogsekonomi och
områden med slättbygdsekonomi.
Under de senaste fyra århundradena
har dessutom på många platser i
Skåne skett en förskjutning av grän
12

serna för de olika bygderna (Sahlin
1930). Skogsbygd har blivit risbygd
och risbygd har blivit slättbygd.
Om spannmål (korn) var den domi
nerande produkten under de senaste
fem århundradena från slättbygden
så har trävaror varit motsvarande i
skogsbygden. Risbygden har haft sin
egen karaktär med boskap (kvæg)
som sin dominerande produkt. På
många sätt är också risbygden, så
som gränsland mellan den »danska«
slättbygden och den »svenska« skogs
bygden mycket intressant på många
sätt. Antagligen kan man i den tradi
tionella biandekonomin i risbygden
se något av en återspegling (afspej
ling) av slättbygdens tidigmedeltida
markanvändning. Den skånska slätt
bygden kan därför användas som in
spiration då man försöker förstå hur
markanvändningen kanske sett ut
på t ex Själland under Harald Blå
tands tid.

Jordbrukets införande i Skåne
Drygt (godt og vel) 6000 år är de äld
sta spåren av jordbruk i Skåne
(Berglund 1991). Under hela den
yngre stenåldern var dock jordbruket
här ganska begränsat och antagligen
hade boskapsskötseln en betydande
roll. Under bronsåldern sker en om
fattande landskapsforändring, stora
delar av dagens väst- och sydskånska slätter tillkommer då. Stora are
aler omvandlas till öppna betesmar
ker (Welinder 1998, Berglund 1991).
På många håll har resterna av
bronsålderslandskapet i form av gra

var och odlingsspår sopats (fejet)
bort av senare tiders aktiviteter, men
på Bjärehalvön i nordväst finns det
fortfarande mängder av spår kvar
från denna den äldsta mer storskaliga jordbruksperioden i Skåne. Under
slutet av bronsåldern och under olika
tidiga perioder av järnåldern skedde
så ytterligare stora uppodlingar (opdyrkninmger) i Skåne, även i de om
råden som under historisk tid be
tecknats som skogsbygd. De senaste
åren har det gjorts kontinuerliga
fynd av s k hackerör i skånska sko
gar. T ex (F.eks) finns det en del så
dana inom Söderåsens nationalpark
och i skogarna vid Fulltofta. Hackerören (røser) är flacka stenhögar
mest bestående av knytnävstora ste
nar. De har antagligen sin bakgrund
i de omfattande odlingssystem som
uppkom över stora delar av södra
Sverige under sen bronsålder och
järnålder (Gren 1997, Widgren
1997). Många av dessa odlingar låg
uppenbarligen utanför de områden
som kan betecknas som den histori
ska bygden. Det är antagligen inte så
att hackerören bara uppkom i det
som idag är skogsbygd, snarare är
det så att inom den historiska byg
den har de blivit bortodlade. Bely
sande är en hel del 1700-tals lantmä
terikartor som visar mängder med
små rösen, av hackerörstyp, t e x
inom ängsmark. Idag finns inte des
sa rösen där men väl en hel del stengärdsgårdar runt de f d ängsmarker
na. Det är tydligt att när stengärdsgårdarna byggdes på 1800-talet så

tog man stenen ur de gamla hackerö
ren. Men på sådana platser där få el
ler inga stora stengärdsgårdar bygg
des, t ex i större skogsområden, där
har hackerören blivit kvar. Hackerö
ren representerar antagligen en typ
av jordbruk som kan betecknas som
röjgödslingsbruk (rydningsbrug) el
ler rörligt (hurtigt skiftende) jord
bruk. Röjgödslingsjordbruket bygger
på att man får en gödslingseffekt då
man röjer t ex skogsmark (Emanuelsson 1988e). Denna röjningseffekt
kvarstår dock bara några få år, se
dan blir åkern alltför överväxt med
ogräs och den tillgängliga näringen i
marken minskar. Lösningen är då
att röja en ny åker och därmed på ett
nytt ställe få ut några bra skördar
(afgrøder). Ett sådant odlingssystem
kväver dock mycket stora ytor och
avkastningen sett ur ett landskap
sperspektiv blir inte särskilt stort.
Uppskattningsvis (skønsmæssigt)
låg produktionen då en nivå som
motsvarade mat till ca 20 personer
per kvadratkilometer. Som jämförel
se kan nämnas att när skåningen
levde som jägare och samlare så fick
han bara ut högst mat till 1 person
per kvadratkilometer (Emanuelsson
1988d).
För närvarande pågår det framför
allt i västra Sverige en hel del forsk
ning kring hackerören och de od
lingssystem de representerar. Hack
erören är antagligen rester från ett
avancerat stadium av röjgödslingsodling, men en del tecken tyder ock
så på att tillförd gödsel kan ha an13

Figur 3. Näringsekonomier (ur Emanuelsson 1988) En
kvaderatkilometer
god skånsk jord har
under olika historis
ka epoke?' givit
mycket olika pro
duktionsresultat.
Fem principiella
stadier i fräga om
markanvändning.
Matproduktionen
rör ett exempel från
södra Skåne.

vänts i vissa hackerörssystem åt
minstone (idet mindste) under odlingssystemets slutskede (Widgren
1997).

Järnålder och bybildning
Redan kring år 0 hade antagligen
bruket att vinterstalla åtminstone
korna i Skåne fått en allt större sprid
ning. Detta liksom bruket att mer in
14

tensivt utnyttja får, kor och getter för
mjölkproduktion innebar att djuren
dagligen samlades i fållor eller i fä
hus (Berglund 1991). Som en följd av
vinterstallningen och att samla ihop
djuren för natten också sommartid
gjorde att man fick tillgång till en hel
del gödsel. Stora oklarheter råder
dock fortfarande om hur och när skå
ningarna riktigt på allvar gick över

Figur 4. Utmarkskarta (ur Emanuelsson et al 1986 sid 68). Utmarkens utbred
ning i Torna, Bara och västra delen av Färs härad på 1700-talet. Inom slätt
områdena i väster saknas, med undantag av kustområdet och ett område norr
om Lund, helt utmarker. Utmarkerna längs kusten kan förklaras med att jord
månen här ofta var sämre än längre in i landet. Förklaringen till utmarken
norr om Lund är däremot att Lunds borgare bedrivit ett mer kreatursinriktat
jordbruk än bönderna i omkringliggande byar. Romeleåsen var till stora delar
delvis gemensam utmark för de byar som låg vid kanten av åsen. Vombsänkan
saknade utmarker men odlingen här var mycket extensiv och marken utnyttja
des huvudsakligen till bete. Efter Dahl 1942.

från ett röjgödslingsjordbruk till ett
jordbruk som till stor del baserade sig
på ett regelbundet odlande av samma
yta (areal), då med hjälp av tillförd
gödsel. Kring år 1000 e Kr tyder dock
en hel del på att jordbruk med tillförd

gödsel var vitt utbrett i Skåne. Vid
denna tid verkar det också som
många av slättbyarna fick sina nuva
rande lägen i landskapet. Ett visst
samband kan nog anas beträffande
åkerbruk med fasta gödslade åkrar
15

och en mer stabil bebyggelsestruktur
(Emanuelsson 1988d).
För att få ihop med tillräckligt
med gödsel för att hålla fasta gödsla
de åkrar i drift fordras dels att betes
djuren fors in från betesmarkerna
vaije dag samt att de är stallade vin
tertid. För att kunna stalla djuren
vintertid behövs en ganska omfat
tande produktion av vinterfoder.
Framförallt gäller detta kor och oxar.
I kamerala handlingar och kartor
(administrative dokumenter og kort)
från 1500-talet och framåt kan man
få en ganska god bild av hur Skånes
olika bygders markanvändningssystem såg ut. Troligen fanns det
också många likheter mellan t ex
1600-talets
markanvändningssystem och de medeltida systemen
även om vi inte har tillräckligt med
handlingar för att mer detaljerat
säga så mycket om de medeltida
systemen.

Markanvändningssystemen i
Skåne år 1000-1800
Över hela Skåne var grunddraget att
markerna var indelade i inägor (by
marker) och utmarker. Inägorna hy
ste (rummede) de permanenta åkrar
na som gödslades men också en typ
av mer tillfälligt utnyttjade åkrar
som aldrig eller mycket sällan göds
lades. Dessutom låg de flesta ängar
på inägomarkerken. Oberoende av
de mer exakta ägarförhållandena
brukades åkrarna individuellt även
om ägoblandningen ofta var mycket
omfattande.
16

Utmarkerna brukades inte indivi
duellt och det var t o m så att flera
byar gemensamt nyttjade större utmarksavsnitt. Under medeltiden och
under tidigmodern tid kom dock ut
markerna att delas upp på de olika
byarna framförallt när det gällde ut
nyttjandet av skogen. Betet (græs
ningen) skedde dock gemensamt och
här var det länge så att flera byars
boskapsflockar (kreaturflokke) blan
dades.
Utmarkerna var dock inte bara en
beteresurs eller en timmerresurs, en
mängd andra »nyttigheter« kunde
man få ut av utmarkerna. Exempel
på sådana nyttigheter var t ex de
halvvilda hästar som fritt förökade
sig på många utmarker men vars föl
man ofta fångade in och använde
som arbetshästar (Hallander 1989).
Vid 1700-talets inledning var Skåne
dominerat av utmarker i norr och på
åsarna, alltså i princip i skogsbyg
den. I risbygderna var utmarkerna
mindre men hade fortfarande en
ganska dominerade ställning. I söder
och väster i slättbygden hade utmar
kerna vid denna tid förlorat mycket
av sin tidigare roll. Det var t o m så
att vissa trakter (egen) bara bestod
av inägor. Söderslätt i sydvästra
Skåne var ett sådant område
(Campbell 1927).
En annan stor skillnad mellan de
olika bygderna som framträder i ka
merala handlingar redan från medel
tidens slut, är bebyggelsemönstret. I
slättbygden och i huvudsak också i

Figur 5. Humlarödshus fälad i maj 1978. Detta är en Uten rest av den stora
sammanhängande betade utmark som fram till mitten av 1800-talet täckte Romeleåsen.

risbygden bodde man i byar bestände
av upp till 30 gårdar. I skogsbygden
fanns det också byar men ju längre
ut i skogsområdena man bodde, ju
mer var det fråga om ensamgårdar
(Dahl 1942). Trots att ensamgårdar
na inte behövde samordna sig med
andra var systemet med åker och
äng på inägomarker i stort sett det
samma som i de områden som domi
nerades av byar (landsbyar).

Inägorna
Från åtminstone senmedeltid och
fram till 1800-talets böljan rådde ett
system med utmarker respektive in-

ägor. Inägorna bestod alltså i princip
av åker (agerland) och äng. Inägomarken var i sin tur indelad i ett an
tal vångar. Mycket grovt kan man
säga att i söder och väster på de bör
diga slätterna härskade tresädessystemet (trevangssystemet) och
därmed var också åkermarken inde
lad i tre vångar (Dahl 1942). Alla
bönderna i en by hade tegar (agre) i
de tre olika vångama. Om man an
vände sig av tresädessystemet inne
bar det att man hade en växtföljd
som innebar att en vång odlades med
i huvudsak kom, den andra odlades
med råg (rug) och den tredje vången
17

låg i träda (brak). Nästa år blev trädesvången kornvång, kornvången
blev rågvång och rågvången och trädades. Man kunde också ha en växt
följd där korn och råg bytte plats.
Trädesvången var mycket väsentlig
för boskapsdriften inte minst i slätt
bygden. I byar som saknade utmar
ker var trädesvången under som
marhalvåret den enda yta där djuren
kunde beta. Betesbristen i slättom
rådena kom också att innebära en
hel del förflyttning av boskap i land
skapet. Slättsocknarna hyrde bl a in
sin boskap sommartid i närliggande
ris- och skogsbygder. Det fanns tom
fädrifter som genomkorsade det i öv
rigt mycket uppodlade landskapet
för att det skulle vara möjligt att för
flytta boskapsflockarna från slätter
na upp på åsarna. En sådan fädrift
gick från trakten (egnen) strax norr
om Malmö till Romeleåsen i trakten
av Genarp (Campbell 1927, Dahl
1942).
Tresädesbruket eller trevångsbruket var alltså det mest allmänt före
kommande odlingssystemet i slätt
bygderna men förkom också i viss
mån i risbygderna, men det fanns
också en rad mer komplicerade vari
anter med t ex fyra vångar och ett
fyrsädesystem (Emanuelsson m fl
1985).
I de centrala delarna av Sydskåne
ligger den s k (såkaldte)Vombsänkan. Den skiljer sig avsevärt (betyde
lig) från de omkringliggande område
na genom att dess jordar är mycket
sandiga och magra. Uppkomsten av
18

detta sandiga område har att göra
med att här låg en stor issjö under
den senaste landisens avsmältningsskede. Detta lättodlade (letdyrkede) men magra område hade sin
speciella odlingsrytm. S k tvåsäde
rådde här. I princip var inägorna då
indelade i två vångar, varav den ena
odlades och den andra låg i träda. De
tvåsädessystem som användes i
Vombsänkan var dock mycket extensiva odlingssystem. Det var nämli
gen bara ganska små ytor inom var
je vång som i verkligheten odlades
det året vången »låg inne« och skulle
odlas. I praktiken fungerade tvåsädesbyarna som röjgödslingssystem
där de enskilda tegarna odlades så
sällan som vart 12, vart 16 eller tom
vart 30 år. Ingen gödsel användes för
odling av dessa extensivt utnyttjade
ytor. Några ganska små ytor nära by
centrum odlades dock vart annat år
och här användes då den gödsel man
hade till sitt förfogande. I praktiken
var den årligen uppodlade delen av
åkerarealen inte 50% som man teo
retiskt skulle kunna tro med ett två
sädessystem. I realiteten låg odlingsintensiteten snarare på ca 20% just
p g a att många ytor odlades så säl
lan. Det var heller inte så att det i
skånska tresädessystem skulle ha
varit en 66%-ig odlingsintensitet som
man kunde tro utifrån kunskapen av
att tå av tre vångar odlades årligen.
Den verkliga siffran (tal)låg snarare
strax under 50%.
I praktiken odlades en hel del san
diga jordar på Kristianstadslätten på

Figur 6. Brösarps norra backar i östra Skåne är idag en stor sandig betesmark
med exklusiv flora och fauna. Det traditionella bruket har här ända in på 1900talet varit att ta upp tillfälliga åkrar för något års odling och sedan lägga des
sa i betesträda ca 12 år.

samma extensiva sätt som i Vombsänkan, men här var det formella
systemet annorlunda. Rent organisa
toriskt låg här de sällan-odlade (sjæl
dent dyrkede) ytorna på byarnas ut
marker och var alltså en slags tillfäl
liga odlingar, lyckor, på utmarken.
Systemet påminner en hel del om det
jylländska gräsmarksbruket.
Går vi så upp i skogsbygden var
förhållandena mycket annorlunda.
De små ytor som här utnyttjades
som åkrar var mestadels odlade var

je år och de fick ganska bra med göd
sel. P g a de stora utmarker man
hade till sitt förfogande och p g a att
åkern var så liten rådde här ingen
brist på betesmark och åkern kunde
också gödslas årligen.

Ängen
I beskrivningar av inägornas odlingssystem har de flesta forskare för det
mest mer eller mindre koncentrerat
sig på åkern. Ängen var dock också
av mycket stor betydelse. De var från
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ängen man fick det mesta av vinter
fodret och därmed också indirekt hu
vuddelen av den gödsel som var en
förutsättning
för
åkerodlingen
(Osvald 1962, Emanuelsson 1993).
Det kan här då också nämnas att ett
bördigt (frugtbart) skånskt landskap
t ex under tidigt 1700-tal kunde pro
ducera mat till ca 50 personer per
kvadratkilometer. Man hade alltså
gått från en produktion av mat till ca
20 personer då röjgödslingsteknik
nyttjades till en produktion som mot
svarade mat till ca 50 personer
(Emanuelsson 1988d).
Ängsskötseln var alltså en viktig
hörnsten i odlingssystemen i Skåne
under medeltiden och fram till 1800talet. Ängarna som kunde vara av
olika slag låg ofta inne i åkervångarna, vilket innebar te x att ett år en
åkervång utnyttjades som trädesvång så var ängsproduktionen här
tillspillogiven (opgivet) som vinter
foder (Dahl 1942). Boskapen åt upp
ängsproduktionen på plats. Troligen
för att mer rationellt kunna hindra
en sådan förtida konsumtion hade
man på många håll inrättat speciella
»ängavångar«, inom vilka man då
kunde prioritera ängsproduktionen.
Ett stort problem med ängsskötsel
(avl på enge) har alltid varit att än
gen efter några års användning ten
derar att bli allt dåligare ur produk
tionssynvinkel. Mossor tar över och
gräs och örtproduktionen minskar
ganska drastiskt (Osvald 1962). I
princip har man alltid försökt undvi
ka en sådan situation. Ett antal
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»motmedel« har nyttjats. Ett är, om
det går, och marken inte är för ste
nig, att plöja upp ängen och utnyttja
den som tillfällig åker. Ett sådant
skifte mellan ängsproduktion och sädesproduktion har förekommit i stor
omfattning inte minst i slättbygden
(Dahl 1942, Osvald 1962).
Ett annat sätt att skapa långsik
tigt högproduktiva ängsmarker har
varit att anlägga dem på mark som
berörs av rörligt markvatten eller
där upprepade (gentagne) naturliga
översvämningar och upptorkningsperioder förekommer (Emanuelsson
& Möller 1990). Olika typer av våtslåttermarker och fuktängar har
haft stor betydelse för det skånska
jordbruket. Man kan här skilja på de
fuktängar som berörs av rörligt
markvatten, de gav både mycket hö
men också ett ganska högkvalitativt
hö. Däremot sådana slåttermarker
som utgörs av starrmader vid sjöar
gav mycket hö men detta var grovt
och av lägre kvalitet.
För att höja höproduktionen under
1800-talet var en av de metoder man
då utnyttjade att anlägga s k översilningsängar
(engvandingsanlæg)
(Zachrisson 1922). Översilningstekniken innebar i praktiken att man
med hjälp av dämmen och kanaler
lyckades efterlikna de idealiska men
arealmässigt begränsade zoner som
omger många vattendrag och där
översvämning och upptorkning om
växlar. Jag återkommer i avsnittet
om 1800-talets förändringar till översilningstekniken.

Också flacka strandängar längs ha
vet kom att utnyttjas i stor utsträck
ning för produktion av hö. Vinterns
högvatten för med sig bl a tång som
gör att dessa strandängar inte näringsmässigt utarmas så lätt.

Lövängar
En mycket stor del av äldre tiders
skånska ängar, både de torrare och
de fuktigare, var delvis bevuxna med
träd och buskar. Kunskapen om om
fattning och betydelse av dessa träd
och buskar för produktionen på des
sa ängar är fortfarande fragmenta
risk. En hel del studier har dock
gjorts under de senaste åren (Bergendorff & Emanuelsson 1996).
I svensk växtekologisk tradition
har man sedan böljan av 1900-talet
kommit att benämna dessa delvis
träd- och buskbevuxna ängar för
lövängar. Då den mesta forskningen
kring dessa ängar varit lokaliserad
till Småland och Gotland har dessa
områdens mest spektakulära lövän
gar blivit något av arketyper för vad
som har menats med lövängar. Sena
re forskning har dock visat att varia
tionen i utseende och funktion be
träffande lövängar i Sverige varit
mycket stor. En viss tentativ indel
ning at också gjorts relativt nyligen
(Emanuelsson 1987). Tre huvudtyper
har urskiljts; Hamlingslövängar
(enge med træer, hvor løvet plukkes
til vinterfoder)
Stubbskottsängar
Lövängar med en dominans av hög
vuxna träd

Hamlingslövängar domineras ofta av
träd som regelbundet utnyttjats för
lövtäkt. Lövtäkten innebar att trä
dets lövbärande grenar skördades ca
var tredje till femte år, ofta på sen
sommaren (Emanuelsson & Bergendorff 1991, Slotte 1999). Genom löv
täkten fick träden ett speciellt utse
ende. Ett antal olika traditioner har
existerat rörande en den teknik som
utnyttjats för lövtäkten, och därmed
har träden som utnyttjats fått olika
utseenden. Ibland har man bedrivit
lövtäkten på så sätt att toppen har
kapats och trädet har fått en
kortvuxen och bred form, ibland har
lövtäkten varit inriktad på sidogre
nar och trädet har tillåtits växa på
höjden. I vissa situationer har löven
repats för hand från träden varvid
träden inte utbildat de ansvällningar
som annars är karaktäristiska för
träd som utnyttjats för lövtäkt. De
träd som beskurits regelbundet och
där toppen har kapats har man be
nämnt hamlade. Det skall dock fram
hållas att det alls inte bara varit
hamlade träd som varit leverantörer
av lövfoder, grenar har ofta kapats
ganska oregelmässigt, ibland har
hela träd kapats mm (Slotte 1999).
Hämlingen är dock ett sätt att bedri
va lövtäkt på ett uthålligt sätt, som
gör att samma träd kan utnyttjas
tom (oven i købet) under flera år
hundraden för lövtäkt.
I stort sätt alla lövträd har an
vänts för lövtäkt men vissa har dock
varit mer eftersökta än andra. Fram
förallt är det ask och lind som varit
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speciellt uppskattade (Emanuelsson
m fl 1985).
Hamlingslövängen var dock inte
bara en yta där det växte hamlade
träd som gav lövfoder, ofta minst lika
viktig var den ängsvegetation som
växte mellan träden och som slogs
årligen med lie (Bergendorff & Ema
nuelsson 1996). Dessutom fanns det i
hamlingslövängen praktiskt taget
alltid fasta stora stenblock, kring
dessa samlade man också mindre
sten som var till hinder for slåttern
(slåningen). Bevarade hamlingslövängar uppvisar därför ofta en ka
raktäristisk blandning av slätare
ytor där slåtter bedrevs och större
stensamlingar där man ofta såg till
att de hamlade träden växte anslut
ning. På så sätt minskade inte trä
den på den tillgänglig ytan för ängs
vegetation. Ytterligare en karaktä
ristisk företeelse fanns i hamlings
lövängen, nämligen mycket små åk
rar (tegar) som oregelmässigt togs
upp i ängsvegetationen. Dels var
dessa små åkrar ett sätt i skogsbyg
den att producera spannmål (korn)
men dels var de viktiga som ett sätt
att vitalisera ängsproduktionen som
annars ofta blev mycket dålig efter
en längre tids upprepad slåtter. När
man besådde dessa små åkrar med
t ex havre blandade man in de frö
rester som fanns på ladugolvet och
som kom från tidigare insamlat hö.
På så sätt skedde en viss regelmässig
insådd av ängsväxter i ängen. Os
vald (1962) har visat att detta är ett
forstadie till den mer regelmässiga
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vallodlingen som kom igång under
1800-talet.
Stubbskottsängen beskrevs redan
på 1930-talet av markhistorikern
Mårten Sjöbeck (Sjöbeck 1933,
1973). Tyvärr använde Sjöbeck då
termen »skottskog« vilket ledde till
att senare författare (Bergendorff &
Emanuelsson 1982) blandade ihop
stubbskottsängen med »den verkliga
skottskogen« vilken på engelska be
nämns coppice eller på tyska niederwald. På äldre skånska lantmäteri
kartor är det framförallt ordet suurskog som närmast motsvarar coppice.
Hur som helst är suuskogen en typ
av lövskogar med flerstammiga träd
som huggits i relativt korta cykler på
10 till 30 år. De flerstammiga träden
i suuskogen stog för det mesta gan
ska tätt till skillnad mot situationen
i stubbskottsängarna. suuskogen
hade också i stort sett bara en funk
tion, nämligen att producera klenvir
ke (småtømmer). I Danmark motsva
ras den huvudsakligen av den sk
stävningsskoven, men stävningsskoven såsom den beskrives av Worsoe
(1979) har också i vissa fall motsva
rat den skånska stubbskottsängen.
En stubbskottsäng är alltså en äng
där man producerar hö, men i denna
äng står det utspritt flerstammiga
träd (Bergendorff & Emanuelsson
1996). Dessa träd hugges mer eller
mindre regelbundet i cykler på mel
lan 5 och 30 år. I slutet på en cykel
då de flerstammiga träden är upp
vuxna skuggar de ängen på denna
plats så mycket att den i stort sätt

Figur 7. Stubbskottsängscykel (ur Bergen
dorff & Emanuelsson
1996 sid 260).

Year 0 The coppices ere cut Standards may be left

Year I -10 The meadow is mown every summer

Year 11-20 Due to the increesed shading by
the sprouting shoots and the reduction of
available plant nutrients in the soil.
mowing Is no longer profitable

Raking In early spring

Haymaking in summer

Grazing m late summer-autumn
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Figur 8. Stubbskottsäng vid Kumlatofta, april 1983. Foto: Olle Nordell.

inte producerar någon gräsvegeta
tion, men i och med att de flerstammiga träden hugges uppstår en sk
röjgödslingseffekt åren efter hugg
ningen. Detta medför att ängsvege
tationen blir mycket välutvecklad
och under ca 5 år kan bra höskördar
tagas på en sådan plats. Antagligen
högg man olika delar av en stubb
skottsäng vid olika tillfällen och på
så sätt var det alltid någon del av
ängen som var bra höproducent ett
visst år. Stubbskottsängen gav alltså
dels hö som vinterfoder men också
klenvirke på samma sätt som suus24

kogen. I suuskogen var hela markanvändningssystemet helt inriktat på
klenvirkesproduktion medan stubbskotsängen kan sägas ha varit en
sorts kombinationsbruk där både
klenvirke och hö har producerats.
Nyligen har också Slotte (1999) visat
att områden i södra Sverige som kan
karaktäriseras som stubbskottsängar vid slutet av 1800-talet dessutom
användes för lövtäkt.
Karaktäristiskt för stora delar av
Skåne är stordomänernas dominans.
I just bruket att stubbskottsängar
t ex under 1700-talet kan man se en

motsättning mellan ägarnas (adel
och krona) intresse och arrendatorernas intressen. Arrendatorerna var
intresserade av hö- och klenvirke
sproduktion medan ägarna ofta var
intresserade av produktion av grövre
timmerträd ofta ek. Därför såg ofta
ägarna till att det fanns s k över
ståndare, alltså större timmerträd,
spridda i stubbskottsängarna. Under
1800-talet då de flesta stubbskottsängar avvecklades lämnade man
dock ofta kvar överståndama. På fle
ra håll står de kvar som solitära träd
i åkrar än i dag, t ex vid Krageholm i
sydöstra Skåne.

Strävan att få fram större timmer
träd kunde också kombineras med
ängsproduktion utan flerstammiga
träd. Denna typ av löväng har i vissa
fall fortlevt fram till våra dagar i
form av betesmarker med spridda
stora träd.
Lövängen kan alltså i sina olika
former producera både hö, lövfoder,
klenvirke och timmer. Frågan är om
lövängen som produktionssystem
bara en kompromiss eller om den i
sina olika former av kombinationsbruk gav mer än om man renodlat
höproduktion på en yta, klenvirke på
en annan yta o s v. En del forskning

Figur 9. Stubbskottsäng i sydöstra Bulgarien, april 1986. Denna bild visar hur
den skånska stubbskottsängen antagligen såg ut över stora områden i början
av 1800-talet.
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tyder på att kombinationen gav ett
större totalresultat jämfört med en
situation där man skiljt på produk
tionen av t ex hö och klenvirke. Flera
författare har hänvisat till att träden
har djupare rötter än gräsen och ör
terna och skulle på så sätt utnyttja
en större jordvolym. Via lövfallet
skulle då en del av de närsalter som
träden tagit upp från djupare jordla
ger också komma gräset och örterna
till godo (Sjöbeck 1973). Träden skul
le på så sätt göra att höproduktionen
blev högre än om de inte vuxit där.
Denna hypotes är inte klart bevisad
och det finns en rad andra faktorer
som gjort att kombinationsbruket
varit framgångsrikt. Jag skall inte
här gå in i en detaljerad diskussion
om detta utan bara nämna att trä
den kan skapa ett gynnsamt mikro
klimat, deras löv kan gynna dagg
maskar (begunstige regnorme) i vars
gångar frilevande kvävefixerande
(kvælstofsbindende) bakterier lever
osv.
En effekt av hamlingen av träd re
spektive den regelbundna nedhuggningen av flerstammiga träd i stubbskottsängen är dock att stora delar
av trädens finrötter då också dör.
Detta i kombination med bättre ljus
tillgång gör att ängen blommar upp
och kan för en tid producera mer än
tidigare. Därför menar jag att en stor
fördel med äldre tiders lövängsproduktion var att höproduktionen på
en viss yta kunde koncentreras till
vissa år vilket gjorde dessa ytor arbetsbesparande som vinterfoderpro
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ducenter, jämfört med helt öppna
städigt ganska lågproducerande äng
ar.
Varför ägnar jag då så här mycket
plats åt de ängar, och då speciellt löv
ängarna, som funnits i Skåne antag
ligen sedan tidig järnålder och väldo
kumenterat från slutet av 1600-talet? Förklaringen är att de dels upp
tog mycket stora delar av landskapet
och att de kan sägas ha varit motorn
i det skånska jordbruket före skifte
na i början på 1800-talet. Att de varit
något av motor motiverar jag med att
utan effektiva ängar hade man inte
kunnat få den gödselmängd (gød
ningsmængde) som fodrades för jord
brukets produktionsnivå i ett av
Skandinaviens mest produktiva pro
vinser. Ofta ser man uttalanden om
den »goda« skånska jorden och då av
ser man ofta bara själva åkerjordens
bördighet. Man måste då komma
ihåg att det minst lika mycket har
varit fråga om produktiva ängsmar
ker av olika slag som medfört en hög
produktionsnivå i Skåne och ett hi
storiskt sett stor befolkning (Emanu
elsson 1988d, 1994).
En viss överdrift ser man ibland i
svenska beskrivningar av ängens be
tydelse, nämligen den att det behöv
des i storleksordningen 8 gånger så
mycket äng för att försörja en åker
jord med gödsel på ett uthålligt sätt
vid kontinuerlig odling. Denna upp
fattning grundar sig på data från de
magraste skogsbygderna där jorden
har en mycket dålig förmåga att hål
la kvar näringsämnen och där ängen

Figur 10. Utbredning av
olika lövängstyper i Skå
ne (ur Bergendorff &
Emanuelsson 1996 sid
260).

Kartorna visar utbre
dingen av dom två prin
cipiellt olika lövängstypar som fortfarande
fanns i Skåne vid 1800
tallets mitt.

Karta A visar hamlingslövängens utbredning
Karta B visar stubbskottsängans utbredning

Ingen förekomst
Begränsad förekomst

Älmän förekomst
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är lågproduktiv. Ju bättre jordarnas
jorbytarförmåga har varit ju mindre
gödsel har gått åt för en given pro
duktionsnivå. Detta i kombination
med hög ängsproduktion t ex på de
kalkrika moränerna har medfört att
där har ungefär samma ängsareal
behövts för att försöija en åkerareal
alltså ett förhållande åker:äng, 1:1
(Olsson 1988) medan det i den mag
raste skogsbygden har varit ett för
hållande 1:8 (Bergendorff & Emanu
elsson 1996, Williams 1999). Mellan
dessa ytterligheter ligger sedan de
medelgoda skånska trakterna.
Ett annat skäl att här ganska de
taljerat beskriva de skånska löväng
arna är att dessa antagligen i någon
mån också representerar äldre för
hållanden i Danmark som tidigt för
svann. Det fanns heller inte någon
levande tradition om lövängar i Dan
mark att uppteckna i slutet av 1800talet. Detta förhållande har antagli
gen att göra med de stora skillnader
som uppstod i början av 1800-talet
mellan Danmark och Sydsverige i
fråga om hanteringen av skog och
jordbruksmark. I Danmark med dess
stora skogsbrist infördes ju i början
av 1800-talet en skogsförvaltning
där man särskilj de bete och skogs
bruk mycket radikalt. En sådan upp
delning har egentligen aldrig full ut
kommit till stånd i Skåne.
Vid en beskrivning av hur mar
kanvändningen såg ut i Skåne från
medeltiden och fram till böljan av
1800-talet utnyttjar man sig av mån
ga ganska olika typer av källor (kil
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der). Rent historiska dokument och
kartor har naturligtvis stor betydel
se, men också uppteckningar gjorda
efter år 1800, tom från tidigt 1900tal har betydelse för att man skall
kunna förstå hur markanvändning
en utvecklats och sett ut. Dessutom
kan rent naturvetenskapliga meto
der t ex pollenanalys ha stor betydel
se men också dagens flora och fauna
kan ge värdefulla ledtrådar. Natur
ligtvis är det en stor nackdel att
mera exakta beskrivningar av t ex
lövängsbruket saknas fram till 1700talet och att det inte är förrän från
1800-talets mitt finns det mer detal
jerade beskrivningar. Detta gör att
den bild som kan skapas av t ex
1500-talets ängar är ganska osäker
och innehåller en hel del initierade
gissningar (Bergendorff & Emanu
elsson 1996). Därför blir bilden av
den geografiska fördelningen under
olika tidsperioder av lövängarna i
Skåne ganska spekulativa.
Vi vet dock säkert att hamlingsängarna levde kvar längst i nordostli
gaste Skåne och så sent som på 1950talet fanns det genuina (sjældne)
hamlingsängar här. Efter ett kort
hävdavbrott har sedan t ex hamlingsängen vid Sporrakulla restaure
rats och sköts numera på ett tradi
tionellt sätt. Mycket talar dock för
att hamlingsängar har funnits i stort
sett hela Skåne utanför slättbygden
fram till 1800-talets mitt, men att
bruket successivt har trängts tillba
ka till Nordostskåne.
Stubbskottsängar verkar har varit

Figur 11. Ruinen av borgen Turestorp på en numera landfast ö i Havgårdssjön.
Borgen är placerad i det omväxlande sjölandskapet i sv Skåne där flera stora
godsdomäner kom att skapas.

vitt utbredda över hela Skåne men
allra vanligast i risbygderna. I vissa
delar av centrala Skåne har upp till
30% av hela landytan varit täkt med
stubbskottsängar i böljan av 1800talet (Emanuelsson & Bergendorff
1983).
Ett intressant faktum är att på
den första sammanhängande detalje
rade kartan över Skåne, den Skån
ska Rekonosceringskartan från
1812-20, så framgår det tydligt att
trädvegetationen i stort sätt var bor
ta från slättbygden och ganska
mycket skog fanns kvar i skogsbyg

den men i mellanbygden var det ofta
så att skog saknades på utmarkerna
och fanns egentligen bara kvar på inägorna då ofta i form av lövängar
(Emanuelsson & Bergendorff 1983).

Utmarkerna
Utmarker var alltså de områden som
inte var uppodlade eller brukade som
äng. En kontinuerlig vidgning (udvi
delse) av inägoma kan man konsta
tera under hela perioden 1000-1800,
även om det antagligen i samband
med digerdöden (den sorte død) i mit
ten av 1300-talet och under ca 150
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Figur 12. Betad och hamlad utmarksbokskog i Kantabriska bergen i Spanien.
Så här tedde sig troligen stora delar av de skånska bokskogarna på 1700-talet.

skedde en stagnation av inägornas
utbredning på utmarkens bekostnad.
Utmarkerna i Skåne har varit om
tvistade och här är det fråga om ett
triangeldrama (trekantdrama) mel
lan kronan, adeln/kyrkan och de
självägande bönderna. Utmarkerna
var alltså allmänningar som utnytt
jades av bönderna i de byar som låg i
dess närhet. Under vissa perioder
har dock kronan starkt hävdat sin
rätt till dessa marker på böndernas
bekostnad och under vissa perioder
har adeln kunnat få total äganderätt
(ejendomsret) till delar av allmänningama (Weibull 1923).
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Boken (bøgen) är i Skåne utmarkemas träd. Detta träd tycks från
folkvandringstid ha fått en mycket
stark ställning över betydande delar
av Skåne (Björse 2000). När vi vid
1600-talets slut kan skaffa oss en
ganska klar bild av bokskogarnas ut
bredning visar det sig att dessa då
dominerade landskapet i större de
len av Skånes norra hälft, utom
längst i nordost där tallen spelade en
stor roll.
Också på åsar som Romeleåsen,
Söderåsen och Linderödsåsen domi
nerades utmarkerna av stora bok
skogar (Sahlin 1930). Det är dock

lätt att vår bild av 1600-talets bok
skogar präglas av de högstammiga
och raka bokskogar man i dag t ex
kan se på Söderåsen. Mycket talar
för att bokskogarna mestadels ända
fram till mitten av 1800-talet till stor
del var bevuxna med bredkroniga
träd, den totala bokdominansen var
inte så stor som idag och ofta avbröts
skogstäcket av öppna betesytor,
(græsningsarealer).
Vid kanten av åsarna och i det sydskånska sjölandskapet kom många
utmarker att under 1600-1800-talen
få en allt öppnare karaktär. Stora
områden kom att präglas av ett savannliknande landskap som lämpa
de sig väl för bete. Detta landskap
blev t ex under slutet av 1500-talet
och början av 1600-talet allt mer in
tressant för adeln som här hade en
bra bas för oxuppfödning för export
söderut. Många av utmarksbetena
gjordes också om till ängar för slåtter
också mot bakgrund av den lönsam
ma oxuppfödningen (Johannesson
1977).
Andra hälften av 1600-talet och
början av 1700-talet kom att präglas
mycket av krig. Den gängse uppfatt
ningen är att krigen på många sätt
starkt bidrog till att förstöra stora
utmarksskogar. Troligen försvann
enorma mängder med bra timmer
träd men det kan ifrågasättas (stilles
spørgsmålstegn ved) om skogen som
ekosystem snarare inte kunde ex
pandera under denna oroliga tid,
som också under början av det sven
ska väldet innebar en nedgång för

jordbruket. Från början av 1700-talet finns det t ex många uppgifter om
att ängarna, dvs också lövängarna
var mycket starkt igenväxta och be
hövde röjas (ryddes) för att överhuv
udtaget kunna producera hö (Camp
bell 1927).
1700-talets slutskede känner vi
dock som en period då jordbruket
hade expanderat så mycket att mån
ga utmarker nu p g a en kombination
av stor avverkning (hugst af træer)
och ett omfattande bete nu hade bli
vit tämligen kala (bare). T ex var Romeleåsen i södra Skåne vid 1800-talets början en mycket stor och nära
nog sammanhängande betesmark
präglad av ljung och enar (lyng og
enebuske) (Sahlin 1930, Emanuels
son & Bergendorff 1983).
Bland de intressantaste områdena
idag både ur ett agrarhistoriskt och
biologiskt perspektiv är de områden
där större utmarker inom bördiga
landskapsavsnitt i södra Skåne
fanns kvar långt in på 1800-talet.
Tom finns det vissa områden som
mot alla odds fått behålla sin gamla
savannlika utmarkskaraktär. Ett så
dant område är Baldringe socken i
sydöstra Skåne (Emanuelsson m fl
1985). Här fanns fortfarande i ett i
övrigt ganska uppodlat område ett
mycket stort sammanhängande ut
marksområde (ca 20 km2) kvar in på
mitten av 1800-talet. Området odla
des därefter upp till 80% men kvar
finns fortfarande fyra ganska stora
traditionella rester av den sydskånska utmarken (jämförbart med dan31

Figur 13. Pilevallar i östra Skåne. Efter skiftena på 1800-talet planterades sto
ra mängder pilar i de nya ägogränserna på slätten. En bråkdel av dessa finns
kvar idag.

ska överdrev). Enklast att besöka av
dessa områden är naturreservatet
Skogshejdan. Här kan man se både
enorma vidkroniga utmarksbokar,
en rik flora och ett buskskikt domi
nerat av hagtorn (hvidtjøm), vildro
sor av olika arter och slån.

Skiftena och 1800-talets
utveckling
Efter att ha haft en ordentlig ned
gångsperiod under seklets första år
tionden kom det skånska jordbruket
igång ordentligt efter mitten på
1700-talet. Många jordbruksekonomer menade dock att den mycket sto
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ra ägoblandningen starkt förhindra
de en modernisering av Skånes jord
bruk. Liksom på flera andra håll i
Västeuropa inleddes därför ett arbe
te med att skifta jorden så att vaije
brukare skulle få sina ägor (agre)
mer rationellt samlade (Åberg 1953,
Johannesson 1977). Ett annat motiv
till skiftena var den dåliga resurs
hushållning man tyckte sig kunna
se. Stora utmarksområden var nu
helt skogfria och omfattande sandd
rift plågade bl a Vombsänkan och
Kristianstadstrakten.
1757 infördes det sk Storskiftet.
Reformen syftade till att minska

ägoblandningen men reglerna var för
mjukt hållna så någon stor förbätt
ring blev inte följden av detta initia
tiv. Som ett besående och mycket
värdefullt resultat av storskiftet blev
dock tillkomsten av en stor mängd
»storskifteskartor«. Dessa är en av
de främsta källorna till kunskap om
det historiska kulturlandskapet i
södra Sverige.
Med stöd av storskiftesstadgan tog
godsägaren Rutger Maclean ett avgö
rande initiativ då han i slutet av
1780-talet och början av 1790-talet
lät skifta fyra hela socknar kring sitt
gods Svaneholm i södra Skåne. Ef
tersom han var ensam ägare av
praktiskt taget all mark inom dessa
fyra socknar hade han makt att ge
nomföra ett mycket radikalt skifte.
Skiftet innebar att varje arrendator
fick sig tilldelad all sin brukningsmark inom ett enda skifte. Dessutom
»sprängdes« flera byar och gårdarna
flyttades ut till arrendatorernas skif
ten. Landskapsbilden kom på så sätt
att helt revolutioneras. Man fick ock
så på så sätt möjlighet att bryta det
gamla mönstret med tresäde och
kunde börja experimentera med vall
växter (græsvækster) och rotfrukter.
Macleans exempel fick stort infly
tande och 1803 infördes för Skånes
del en stadga (lov) om enskifte. Den
na stadga var mycket radikalare än
storskiftestadgan och fick till följd
att en mycket omfattande skiftesverksamhet och »bysprängning« sat
te igång i Skåne. 1807 följde man ef
ter med en något mildare enskif-

tesstadga för resten av Sverige. 1827
infördes en stadga om Lagaskifte
(udskiftning) som var ännu mildare
men mer anpassad efter det varie
rande landskap man finner i Skånes
risbygd och skogsbygd. Denna stad
ga var också den viktigaste för Sveri
ge norr om Skåne.
Det radikala enskifte kom dock att
genomföras över stora delar av Skå
ne utanför skogsbygderna. Skiftes
förordningen krävde just »ett skifte«
för varje brukare. Detta krav kom att
medföra att många bönder fick sig
tilldelad mark som inte var åker
mark, utan ängsmark och ofta också
utmarksbeten. Som kompensation
fick de större arealer än de som fått
uppodlad mark. De som inte fått
uppodlad mark blev därför tvungna
att odla upp äng och betesmark. Re
sultatet blev en våldsam uppodlingstakt under hela 1800-talet (Emanuelsson & Möller 1990). Skåne gick
från att ha haft ca 15% av sin areal
uppodlad ett specifikt år till att ha
fått mer än hälften årligen odlad vid
slutet av 1800-talet. I vissa slättom
råden var förändringarna ännu radi
kalare. Det som försvann var äng och
bördigare betesmarker (frugtbare
græsmarker).
Den mycket omfattande uppod
lingen kom att starkt rubba balan
sen i det skånska jordbruksystemen
(Zachrisson 1914). Det kom att sak
nas mycket gödsel till all den nya
åkerjorden. Ett antal åtgärder kom
att bli svaret på denna obalans
(Emanuelsson & Möller 1990). Den
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mest uppenbara förändringen som är
väl beskriven i många sammanhang
var införandet av mera avancerade
växtföljder där vallodling och rot
frukter fanns med. Ängen kom att
försvinna men samtidigt blev boska
pen allt mer försörjda av åkern vilket
de i mycket liten utsträckning hade
blivit tidigare.
En annan åtgärd (foranstaltning)
var märglingen som innebar att
kalkhaltig lera grävdes upp och
spreds över åkrarna. Detta gav en
tillfällig produktionsförbättring men
kunde inte utnyttjas på lång sikt då
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den jonbyteseffekt märglingen åstad
kommer uteblev vid förnyad märgling. Kvar fanns till mitten av 1900talet mycket stora mängder vattenfyllda märgelgravar i det skånska
landskapet, till gagn för flora och
fauna. Mer än hälften av dessa har
sedan dess fyllt igen. Att ta tillvara
boskapens urin hade tidigare skett
mycket sporadiskt. Under 1800-talet
infördes torv som strömedel i många
stallar och speciella urinbrunnar
byggdes på många större gårdar.
Urinen kunde på så sätt bli använd
bar som ett gödselmedel på åkrarna.

En mindre välkänd produktionshöjande åtgärd var införandet av
översilningsängar i stor skala i Skå
ne från 1850. Översilningsängarna
var alltså ett sätt att efterlikna de
naturliga översvämningar som på
verkar ängsvegetation längs vatten
drag. Genom att bygga kanaler och
dämmen kunde man reglera åvatt
net i många näringsrika åar och öm

som föra på vatten och ömsom dränera. Denna växling av vattenregi
men under framförallt våren gav
upphov till en mycket förhöjd höpro
duktion. Dessa konstgjorda våtmar
ker kom vid 1800-talets slut att om
fatta 3% av Skånes yta och i vissa
härader som te x Bara kom översilningssystemen att omfatta 15% av
landytan.

Fields

Grazing area

Fallow

Forest

Meadows

Other areas

Flooded meadows
Figur 15. Markanvändningen i Malmöhus län (sydvästra halvan av Skåne)
1805-1919 (ur Emanuelsson och Möller 1990).
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Figur 16. Principen
för översilningssystem (ur Ema
nuelsson et al 1986
sid 120).

Samtidigt som konstgjorda hög
produktiva våtmarker byggdes så
dränerade man under andra hälften
av 1800-talet stora områden (Zachrisson 1922). Hela sjöar kom att för
svinna som t ex den relativt stora
Näsbyholmsjön vid Skurup. De
nedre delarna av Helgeåns vatten
system kring Kristianstad blev också
föremål för omfattande dräneringsåtgärder och invallningsföretag.
Trots att hela sjöar försvann var det
dock den mindre spektakulära drä
neringen av fuktiga ängs- och betes
marker som har mest förändrat det
skånska landskapets ekologi. Det in
nebär att det inte idag är så stor
skillnad på den klarvattenyta vi kan
se under högsommaren i Skåne och
den som fanns kring 1850. Däremot
fanns det mycket större grunda vat
tensamlingar och våtmarker på vå
ren 1850 än vad som finns idag här.
Översilningsystemens storhetstid
varade dock inte särskilt länge och
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ungefar samtidigt som dräneringsar
betena i stort i landskapet kring år
1900 pågick som bäst så kom man
också att lägga ner huvuddelen av de
skånska översilningsängarna. Översilningsepokens korta varaktighet
berodde på att underhållet av syste
men var mycket arbetskrävande.
När så priserna på konstgödsel sjönk
kring år 1900 och arbetslönerna steg
blev översilningsängshöet för dyrt i
relation till åkerproducerat vallhö
och fodersäd.
Enstaka översilningssystem över
levde dock ända fram till ca 1950.
Idag pågår arbete med att restaurera
Vombs ängar som delvis redan har
återfått delar av sina gamla kanaloch dämningssystem.
1800-talet innebar alltså en revo
lution för det skånska jordbruket vil
ket bl a innebar att en kvadratkilo
meter i slutet av 1800-talet produce
rade mat till ca 200 personer jämfört
med mat till 50 personer under 1700-

talet. Enskilda gårdar kunde bli så
effektiva att produktionen tom kun
de överstiga en mat till 600 personer.
Det är intressant att konstatera
att kring 1890 hade man ännu inte i
någon påtaglig omfattning blivit be
roende av att föra in näringsämnen i
det skånska produktionssystemet
utifrån, men trots detta hade man
lyckats höja produktionen avsevärt.
De produktionshöjningar som däref
ter skedde har alla varit mer eller

mindre beroende av införda gödsel
medel till systemet och senare också
införd hjälpenergi mestadels i form
av bensin och dieselolja (Emanuelsson 1994).

Svedjebruk i norra Skåne
Samtidigt som det skånska jordbru
ket började moderniseras i böljan av
1800-talet fick ett mycket ålderdom
ligt jordbruk sin renässans, nämli
gen svedjebruket. Svedjebruk blev
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Flooding in relation to
a) total area, b) arable 1865 -191 1

Figur 18. Andelen översilningsängar i landskapet vid slutet av 1800-talet (ur
Emanuelsson och Möller 1990).

allt vanligare under 1700-talet i Nordostskånes skogsbygder (Weimarck
1979, Larsson 1995). Att detta bruk
blev vanligare skall nog närmast ses
som ett utslag av stor jordhunger och
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svårigheter att försörja sig på det
gängse gödslingsjordbruket. Det nor
dostskånska svedjebruket bedrevs
fram till slutet av 1800-talet i utmarksskogar. Efter att träden fällts

Figur 19. Exempel på storskalig dränering av landskapet (ur Emanuelsson et
al 1986 sid 204). Trakten kring Klingavälsån var i början av 1800-talet myck
et rik på våtmarker av olika slag. Under perioden 1850-1950 sänktes grund
vattnet kraftigt i området och den forna vätmarkskaraktären försvann till stor
del. Trots detta är området ännu ett av de »bäst« bevarade öppna vätmarkslandskapen i Skåne. Kartan till vänster grundar sig på Skånska rekognosceringskartan 1812-1820, kartan ovan är baserad på material från 1970-talet.
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och fått torka brändes svedjefallen
på våren varefter rovor och därefter
råg såddes här. Under svedjebrukets
senaste faser ersattes rovoma av po
tatis. Efter odlingen kunde svedjorna
användas som betesmark. Om sved
jandet skedde relativt ofta gynnades
lövträd, främst björk och asp. När
svedjebruket sedan definitivt upp
hörde fick också granen med tiden
möjlighet att vandra in. Skånes äld
sta granskogar har alla en svedjebruksbakgrund. Mest känd av des
sa skogar är Nytebodaskogen norr
om den stora sjön Immeln i Nordost
skåne.
o

Aterbeskogning
Kring 1920 hade den skånska åker
jorden sin största areella utbredning
men redan kring 1870 hade man bör
jat inse att de mest magra markerna
som täcktes bl a ljunghedar bäst
kunde användas som skogsmark.
Staten köpte in områden inom vilka
man sedan anlade kronoparker med
gran som det dominerande trädsla
get (Bergman 1960).
Skogsplanteringen på mager åker
mark och framförallt betesmark i
skogsbygderna tog riktig fart på
1950-talet och fortsatte sedan fram
till 1980-talet. Återigen har det varit
granen som intagit stora arealer
gammal jordbruksmark.

Det moderna jordbruket
Kring år 1900 böljar man på allvar
att använda sig av konstgödsel (Sommarin 1938, Emanuelsson & Möller
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1990) i det skånska jordbruket. In
ledningsvis låg tonvikten på kaligöd
selmedel, bl a kunde man på så sätt
få alla de organiska jordar man fått
fram genom utdikningar och sjö
sänkningar, produktiva. Under 1930talet ökade fosfatgödselmedlena
kraftigt mycket som ett svar på den
ökade sockerbetsodlingen (Arrhenius
1937). Slutligen kom kvävegödselmedlena att få stor betydelse efter
andra världskriget.
Att tillföra det skånska jordbruks
systemet närsalter utifrån i form av
konstgödsel, men också på senare tid
i form av importerade fodermedel till
boskap, har antagligen varit den en
skilt absolut viktigaste faktorn for
att kunna åstadkomma den mycket
stora produktionsökning i det skån
ska jordbruket som skett under 1900
talet.
Men utan andra faktorer som me
kanisering, växtförädling, bekämp
ningsmedel (Mårald 1998) och till
förd energi i form av fossila bränslen
till fordon (for tidligere) hade det inte
varit möjligt att fullt ut utnyttja den
produktionspotential som de tillför
da närsalterna givit. Växtförädlin
gens tyngdpunkt i Sverige har legat i
Skåne och förädlingföretag som Wei
bulls, Svalöf, Hilleshög och Hammenhög kan nämnas (Olsson 1997)
Numera producerar en skånsk kvad
ratkilometer mat till ca 3000 perso
ner. Denna siffra kan verka väldig
hög, men samtidigt skall det påpekas
att den gäller personer som hade den
sorts matstandard som rådde i Skå

ne på 1700-talet, detta för att siffror
na från 1700- och 1800-talen skall bli
jämförbara med dagens siffra. I rea
liteten har skåningarna liksom de
flesta människor i Västeuropa gått
över till en ganska animalisk diet
jämfört med t ex 1700-talet då kos
ten till stor del var uppbyggd kring
spannmål. Dagens jordbruk är till
stor del ett jordbruk som producerar
foder till kor, grisar och höns vilka vi
sedan konsumerar. Den verkliga siff
ran beträffande hur många männi
skor som en kvadratkilometer produ
cerar mat till blir därför 600, men
det skulle alltså gå att föda fem gån
ger så många människor på en
kvadratkilometer om dessa accepte
rade en tråkig men helt medicinskt
acceptabel spannmålsbaserad kost.
Även om ca 85% av den svenska
åkerarealen utnyttjas till odling av
vall (græsmark) och fodersäd till dju
ruppfödning är andelen mindre i
Skåne. Det innebär alltså att Skåne
fortfarande är den viktigaste provin
sen i Sverige när det gäller odling av
jordbruksprodukter för direkt hu
mankonsumtion.
Skånes framgångar som jordpruksprovins har dock skapat en rad mil
jöproblem som på intet sätt är unika
i Västeuropa. Tvärtom är Skåne i
sina miljöproblem mera likt Dan
mark än övriga Sverige. T ex har den
hårda rationaliseringen av framför
allt slättjordbruket lett fram till sto
ra naturvårdsförluster i landskapet.
Vidare är Skåne tilsammans med
Sødra Halland det område i Sverige

som per ytenhet mest belastar det
omgivande havet med kväve och
åstadkommer därmed svåra övergödningsproblem.
En hel del åtgärder (foranstalt
ninger) har man försökt sätta in för
att minska miljöproblemen i det
skånska jordbrukslandskapet. Mest
påtagligt för en yttre betraktare är
antagligen de restaureringar av våt
marker som har kommit igång det
senaste årtiondet. T ex har man
kring Helgeåns nedre lopp och längs
Höjeå på ett samlat sätt försökt åter
skapa de intressanta våtmarksmiljöer som fanns här tidigare. Våtmar
kerna kan hjälpa till att lindra övergödningsproblematiken men de kan
också vara till direkt nytta för jord
bruket genom att fungera som vat
tenreserver från vilka man kan ta
be vattningsvatten.
Det skånska jordbrukslandskapet
har under 1900-talet och inte minst
under de senaste årtiondena blivit or
dentligt trängt inte minst i Øre
sundsregionen där den urbana ex
pansionen skett på bekostnad av hög
produktiv jordbruksmark. I den de
batt som då uppstått har framförallt
matförsörjningsaspekten haft hög
prioritet. Idag börjar man dock allt
mer också uppskatta de andra vär
den som jordbruket har åstadkommit
i landskapet. Biologisk mångfald,
kulturhistoria och skönhetsvärden är
sådant som ger människor livskvali
tet och lockar turister. Inte minst är
det de »blandade landskapen« som in
nehåller åker, naturbetesmark och
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skog som är attraktiva. Att väl förval
ta dessa blandade landskap som
främst finns kvar i den gamla risbyg
den är synnerligen viktigt. Miljöer
sättningar till jordbruket är ett sätt
att betala lantbruket för dessa mera

subtila produkter som nu allt mer ef
terfrågas. Skåne är ett attraktivt
landskap där dess många gånger dra
matiska men också mycket diversa
jordbrukshistoria kan bli en viktig re
surs för framtiden.
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Hierarkier och sociala relationer på
skånska gods
- några jämförande aspekter
Av Kerstin Sundberg

Agrara strukturer i Skåne - ett
regionalt perspektiv
Betraktar man skånska gods i ett
längre historiskt perspektiv brukar
»danska« drag(træk), dvs. tydliga so
ciala och kulturella drag från den tid
som Skåne tillhörde Danmark påta
las. Den rikliga förekomsten av slott
och herresäten, »adelns« närvaro och
dominans i det skånska landskapet
skulle i sig kunna betraktas som ett
danskt kulturarv. Under äldre tider,
dominerades jordägandet (besiddel
sesforholdene) i Skåne och i stora de
lar av Danmark av kungamakten,
kyrkan och adeln. De självägande
bönderna, som vid samma tid var en
betydande grupp i Sverige, var i stort
sett obetydlig i Skåne vid tiden för
reformationen. Det existerade likar
tade agrara och sociala förhållanden

i Skåne och på de närmast belägna
danska öarna: Själland, Falster, Lol
land och Fyn. Även östliga delar av
Jylland t.ex. Djursland uppvisade
liknande drag.1
Efter reformationen i Danmark
(1536) ägde(skete) en accentuering
av det adliga jordägandet rum i Skå
ne. Genom så kallade »mageskiften«
byttes många stora och små jorde
gendomar. Den danska kungamak
ten drog in kyrko- och klosteij ordar
som byttes, förlänades eller såldes
och hamnade slutligen i adlig ägo.
Förändringarna innebar bl.a. att allt
större jordarealer samlades på allt
förre händer.2 Århundradet, såg till
följd av omstruktureringen av jordä
gandet många praktfulla »renäs
sansslotts« framväxt i Skåne; samti
digt försvann medeltida mindre »hu-

Kerstin Sundberg (f. 1951), docent i historia vid Lunds universitet, har skrivit Resurser och sociala
relationer. Studier av ett lokalsamhälle i förändring 1600-1800: Österhaninge och Västerhaninge
socknar (doktorsavhandling 1993), och medverkade i den nordiska projektpublikationen, Skogsliv.
Kulturella processer i nordiska skogsbygder. (2000) Hösten 2001 utkommer en jämförande studie
med titeln Stat, stormakt och säterier. Agrar-ekonomisk utveckling och social integration i Öster
sjöområdet. 1500-1800. Leder ett tvärvetenskapligt skånska projekt, Människor Makt Modernitet.
Skånska godsmiljöer från högmedeltid till nutid.
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Figur la og b, Vittskövle och Maltesholm. Vittskövle är ett av Skånes mest välbevarade renässansslott från 1500-talet. Delar av Vittskövle godsdomänen
bröts ut i samband med att Maltesholm, vackert beläget på Linderödsåsen, anlades på 1630-talet. Foto, Jenny Nordström.
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vudgårdar« och i vissa fall även hela
landsbyar. Gamla strukturer utplå
nades eller förändrades kraftigt när
det nya växte fram.3 För att förstå
hur det nya kunde etableras måste
ytterligare en pusselbit (Puslebrik)
läggas på plats: Agrarkonjunkturen
- det ekonomiska uppsvinget.
Den agrara produktionen fick ett
uppsving under 1500-talets lopp.
Ekonomin och de gynnsamma kon
junkturerna utgjorde förutsättning
ar en för skapandet av den nya ti
dens storgods som främst känneteck
nat av expansiv byggenskap och utö
kande (forøgelse) av godsens jorddo
mäner. Den danska adelns ekono
miska intresse orienterades under
1500- och 1600-talen österut, där
godsbildningar som Marsvinsholm,
Krageholm, Maltesholm, Råbelöv
och (Trolle)-Ljungby m.fl. expandera
de.4 Utvecklingen i Skåne bör därtill
sättas in i ett geografiskt utvidgat
rum och i ett större ekonomiskt sam
manhang. Det finns flera samband
och likheter mellan utvecklingen i
Skåne och utvecklingen i södra Ös
tersjöområdet dvs. det geografiska
rum och den region som både Skåne
och de östliga delarna av Danmark
hade nära förbindelser med på den
tiden.
Det ekonomiska uppsvinget för
spannmåls- (kom) och animalieproduktionen berodde på en förskjut
ning av den nya tidens »världsekono
miska« system, från Medelhavsom
rådet till Atlantkusten. Dessa två di
mensioner, konjunkturerna och rum

met, hänger samman. Den norra At

lantkusten med de starkt expande
rande ekonomierna, Holland och
Storbritannien, tävlade om hu
vudrollen i den nya världsekonomin,
och utgjorde verkliga »metropoler«
för handel och utveckling. De tidigt
urbaniserade ekonomierna vid norra
Atlantkusten importerade i allt hög
re utsträckning råvaror, främst
spannmål och animalier, från regio
ner vid Östersjöns stränder: Estland,
Lettland, Livland, Polen-Litauen,
Preussen, Pommern, Mecklenburg,
Holstein, Schleswig, Søndeijylland,
Fyn, Lolland, Falster, Själland och
Skåne. Alla dessa regioner drogs in i
»världsekonomin« om än i olika rol
ler beroende på sin centrala eller perifera position.
Uppsvingets betydelse för »peri
ferin« har övertygande tydligt i ett
efterhandsperspektiv och med facit i
hand, beskrivits av historiker som
Immanuel Wallerstein, Robert Bren
ner och Fernand Braudel.5 Men även
dåtidens diplomater och sändebud
omvittnade förändringarna och de
konsekvenser dessa förde med sig.
En samtida betraktare, det tysk-romerske sändebudet Maximilian
Transsilvan, rapporterade år 1534
till Nederländernas regent att kung
ariket Polens lyckosamma utveck
ling berodde på den omfattande
spannmålshandeln över Östersjön.
Framförallt betonade han staden
Danzigs stora vinster (fortjenester).
Maximilian Transsilvan hade i Polen
iakttagit att de stora herrarnas goda
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möjligheter att frakta stora kvantite
ter spannmål till utskeppningshamnarna hade inneburit att de blivit
förmögna. På floden Wisla upp till
Danzig konstaterade han att trafi
ken var livlig. »Ty tidigare visste de
inte vad de skulle göra med sin span
nmål och lät jorden ligga i träda, och
Danzig som förr bara var en by, är nu
den mäktigaste och rikaste staden i
hela Östersjön.«6 Detta är bara ett av
många exempel på omnämnanden av
den livliga trafiken av fartyg som
fraktade stora mängder spannmål
över Östersjön till marknaden i väst.
Den holländska marknaden efterfrå
gade agrara råvaror och det var inte
bara regioner långt österut i Balti
kum och Polen-Litauen som påver
kades utan även norra Tyskland,
Danmark och Skåne.
En nödvändig förutsättning för att
kunna expandera den agrara pro
duktionen var tillgång till lämpliga
odlingsarealer med bra jordmån. Det
var på de goda jordarna produktio
nen av spannmål snabbt kunde ex
panderas och bli lönsam. Där jord
månen var mindre god, fordrades
tillgång till större arealer, men fram
förallt lades en större vikt vid animalieproduktion. Genom utvecklan
de av fåravel med anläggande av
schäferier, och genom satsningar på
uppfödning av ollonsvin kunde en
mer begränsad eller utebliven vinst
från spannmålsproduktion kompen
seras. Storgodsens produktion under
det ekonomiska uppsvinget balanse
rade och kombinerade dessa två
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agrara grenar, spannmål och animalier, allteftersom olika förutsättning
ar fanns att tillgå i olika regioner.7
Till de grundläggande förutsätt
ningarna för en expanderande stor
godsdrift hörde också tillgång på ar
betskraft. Förfogandet över arbets
folk varierade avsevärt och vissa om
råden i Östersjöregionen, t.ex. Meck
lenburg, hade varit hårt drabbad av
den senmedeltida agrarkrisen med
vikande befolkningsutveckling och
ödelagda byar. Många av de storgods
som växte fram och expanderade un
der 1500-talet i norra Tyskland, lade
under sig ödelagda gårdar och jordar.
Till en böijan var det ett stort pro
blem att få dessa i bruk då arbets
kraft saknades. Det finns ett sam
band mellan den expanderande eko
nomin i västs behov av ökad agrar
produktion och ett bindande av ar
betskraften vid gårdar och storgods i
öst. De sociala förhållanden som ge
nerellt har betecknats som »den an
dra livegenskapen« har sin bakgrund
i uppsvinget för storgodsens agrara
produktion, och den följde i spåren
efter den senmedeltida krisen då
bristen på arbetsfolk blev ett pro
blem.8 Förhållandena var emellertid
olika och det har visat sig vid en när
mare betraktelse att genomförandet
av livegenskapen, dess hårda
tillämpning, varierade även i södra
Östersjöområdet, alltifrån den rela
tivt milda form som det danska »vor
nedskabet« innebar för bönderna, till
den mycket hårda livegenskap som
praktiserades i Ostpreussen.9 Jordä-

garstrukturen var inte heller likar
tad i hela regionen öster om Elbe; i
det polska området längs med Wislaflodens dalgång och i deltaområdet
var en stor del av bondebefolkningen
självägande. Adelsgodsen var följakt
ligen inte dominerande där.
Adelsgodsen var inte heller helt
dominerande i hela Skåne men de
strävade efter att lägga under sig
många gårdar i de socknar där hu
vudgårdarna var belägna. Antalet insockne frälsebönder ökade väsentligt
under 1500- och 1600-talen. De
skånska godsbönderna var genom
kontrakt bundna till sina gårdar. De
ras arbetsplikt, det så kallade hove
riet, betraktades som en av herre
mannens »herligheder«.10 Antalet
dagsverken var under den danska ti
den inte reglerade i lag, och de kun
de utkrävas efter godsherrens behov,
men inte som en obegränsad tillgång
för godsherren. Det är troligt att dis
kussioner om sedvänjor och andra på
förnuft baserade resonemang om
gårdarnas bärkraft fördes när dags
verken och annat arbete utkrävdes
av frälsebönderna. Det förefaller
rimligt att försöka nyansera en schablonartad bild av det tunga och ore
glerade hoveriet under den gamla
dansktiden. Nyligen genomförda
godsstudier visar bl.a. att antalet ut
krävda dagsverken ökade väsentligt
när den agrara produktionen expan
derade från slutet av 1700-talet och
framåt i tiden under »den agrara re
volutionen«.11 Flera undersökningar
visar att böndernas dagsverksplikt i

praktiken varierade i hela det vidga
de storgodsområdet, södra Öster
sjöområdet och Baltikum.12
Jämförande studier om storgod
sens utveckling i regionen visar dock
att de sociala och ekonomiska villko
ren i grunden var likartade. Den skån
ske frälsebonden levde under förhål
landen och levnadsbetingelser som
påminde om de som bönderna på de
danska och tyska godsen levde un
der.13 Det finns även andra drag i
godsmiljöerna som vittnar om sam
hörigheter och influenser i södra
Östersjöregionen.

Det skånska godset - en hierar
kisk social miljö
Vid undersökningar av godsmiljöer
nas inre organisation och sociala re
lationsmønster kan flera gemensam
ma drag blottläggas. När Brita
Stjernswärd beskrev skånskt herrgårdsliv under mitten av 1900-talet
konstaterade hon att traditioner och
herrgårdskultur från äldre tider fort
farande levde kvar. Vid en utställ
ning på Nordiska muséet, »Hem och
arbete«, år 1936 illustrerades herrgårdssamhället på en affisch. Den vi
sar ett hierarkiskt samhälle i minia
tyr där affischtexten berättar att
»Herrgårdarna voro suveränt styrda
samhällen med självhushållning.
Den moderna utvecklingen har omöj
liggjort denna levnadsform och för
svårat utnyttjandet av de gamla an
läggningarna.«14 Den sociala hierar
kin inom godssamhällena beskrevs i
detta sammanhang schematiskt som
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ett vertikalt hierarkiskt system. Bil
den av en maktens pyramid framkal
lades effektivt och skillnaderna mel
lan de olika sociala skikten såg väl
avgränsade ut. Människorna längst
ner i pyramidens bas dvs. torpare
och arrendebönder, var schablonartat tecknade medan detaljrikedomen
blir allt högre längre upp i pyramiden.
Istället för att beskriva godssam
hällena som en pyramid kan det so
ciala mönstret även illustreras med
cirklar, där en inre cirkel bildar en
kärna i kontakt med lager av yttre
och mer perifera cirklar. Båda model
lerna, pyramiden och cirklarna, kan
sägas uttrycka maktrelationer, men
den sistnämnda förefaller vara mer
tänjbar. Cirklarna kan skära in i va
randra på olika sätt. Det intressanta
är att inte enbart markera den di
stans (cirklarnas linjer) som fanns
mellan olika grupper i godsmiljöerna
utan snarare att penetrera vilka
kontakter och förbindelser som fanns
mellan olika grupper och personer,
hur cirklarna var inflätade i varand
ra och hur de åtskiljande linjerna i
praktiken suddades ut.
Uppenbart är att godsägaren med
familj och det utvidgade gårdshushållet tillhörde en inre krets i gods
miljön. Med det utvidgade gårdshushållet avses här personer som var
kammartjänare, barnjungfrur, be
tjänter, städerskor osv. I en andra
yttre cirkel fanns personer med helt
centrala och betydelsefulla funktio
ner för produktion och ekonomi på
godset. Det är i denna grupp vi fin
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ner förvaltare, inspektorer, bokhålla
re, rättare, hantverkare av olika
slag, skogvaktare och jägmästare
m.fl. Dessa personer med nyckelrol
ler för produktionen i godsmiljöerna
kan ses som viktiga förmedlare och
mellanhänder, mellan den inre kär
nan godsherrskapet och de som be
fann sig i de yttre cirklarna: arrende
bönder, dagsverkstorpare, arbets
folk, gamla, fattiga och sjuka. Ytter
ligare en förmedlande social länk
inom godsen var kyrkan och prästen.
Många av godsen i Skåne innehade
patronatsrättigheter vilket innebar
att godsherren bl.a. hade rätt att
utse präst i församlingen. Den socia
la funktion som kyrkan spelade var
stor, såväl prästen som klockaren
(degnen) hade en betydande roll som
uppfostrare, förmedlare av informa
tion och konfliktlösare.15
I takt med att produktion expan
derade utökades också hushållet. De
arbetsledande funktionerna blev
över tid allt viktigare, då gruppen av
torpare och arrendebönder lades in
under storgodsen. Det var heller inte
ovanligt att godsherrskapet var från
varande under långa perioder eller
helt och hållet. Godsen var då utar
renderade eller sköttes av anställda
förvaltare och inspektorer. I interna
tionell forskning har förvaltningen
av godsen diskuterats, dels dess
samband med spannmålsekonomins
expansion då det har varit tydligt att
en godsförvaltning på distans, genom
omfattande instruktioner växt fram,
dels betydelsen av de olika formerna

Figur 2. Patronatskyrkan vid Trolle-Ljungby ligger näst indtill vägg i vägg
med huvudbyggnaden. Foto, Kerstin Sundberg.

av forvaltning och ledarskap som
började att praktiseras. För baltiska
och litauiska gods har godsförvaltning genom instruktioner av olika
slag påtalats.16 Dessutom har förvaltarskap setts som en del av utveck
landet av en webersk byråkratisk
förvaltnings »kanon«.17 I den tyska
debatten har olika slag av ledarskap
i termer av närvarande respektive
frånvarande godsherrskap analyse
rats. Det har påvisats att även den
ofta frånvarande godsherren sträva
de efter en noggrann kontroll över
sina underlydande. Husordningen
skulle vara lika god oavsett om

godsherren var hemma eller ej. In
struktionerna var i det samman
hanget ett viktigt styrande instru
ment. Makt kunde dessutom marke
ras tydligare genom att inte delta
och på så sätt distansera sig från det
vardagliga sociala livet.18 Vidare har
kvinnors godsherrskap, matriarkala
godsherrskap, diskuterats i flera fall
som både utpräglat socialt och inten
sivt närvarande. Karaktäristiskt för
det moderliga herrskapet var bered
skapen att alltid värna de egna bön
derna, att ingripa i konflikter mellan
bönder till förmån för sina egna bön
der, att genomföra innovationer i den
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agrara driften, att uppfostra sina un
derlydande bl.a. genom att bygga
skolor.19
Det är om ledarskap och de för
medlande rollerna inom godssamhäl
lena som en del av de handlingar och
dokument som återfinns i godsarki
ven kan berätta. Några av de källor
som här avses är bl.a. kontrakt av
olika slag, instruktioner för inspek
torer och arbetsledare och rättsliga
dokument. Det är naturligtvis vik
tigt att notera den skillnad som kan
ha funnits mellan vad som står i kon
trakt och instruktioner och hur arbe
tet i praktiken bedrevs. Skillnaden
kan givetvis ha varit stor mellan nor
mer och realiteter. Instruktioner och
kontrakt stipulerar ändå förpliktel
ser, återspeglar synsätt och attityder
och kan på så vis ge kunskap, medan
de rättsliga dokumenten återspeglar
mer direkt händelser som ägt rum
och hur konflikter har klarats ut.
Även attityder återspeglas i konflikt
lösningen i rätten.
Några av de vanligast förekom
mande anställda vid skånska gods
som Vittskövle och Trolle-Lj ungby
från 1500-talet och framåt i tiden var
inspektor/befallningsman och ladufogde. Ofta fanns även en trädgårds
mästare anställd. Det kan även note
ras att antalet anställda ökade suc
cessivt och vid 1700-talets slut var
det inte ovanligt att anställda med
direkt betydelse för godsets agrara
produktion uppgick till 15-20 perso
ner. Till detta antal ska läggas det
utvidgade gårdshushållet, den inre
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cirkeln med betjänter, kammarpigor,
husor m.fl.20 Inspektorn som även
kallades tillsynsman eller befallningsman spelade en helt central roll
för överinseende, förvaltning och
skötsel av herrgården. I en instruk
tion från år 1821 för tillsyningsmannen för en mindre herrgård i Skåne,
Esperöd, beläget i Kivik på Österlen,
står följande stadgat i dess första pa
ragraf:

§ 1 Tillsyningsmannen med hvad
titel som hälst, åligger att vara
nykter, trogen, pålitelig och oförtruten, att å sin husbondes väg
nar bevaka gårdens bästa, i syn
nerhet att bestyra den yttre hus
hållningen, noga vaka öfver tjän
stehjonens tillbörliga förhållan
den. Öfvervara allt hvad som utvändes förrättas, samt med sin
tillsyn följa dagsverkares arbeten,
och den ofrid och skada, som möjeligen genom vanartigt folk, dåli
ga grannar, eller genom deras
kreaturs åvärkan, kunna hända.21
Esperöd var en mindre herrgård men
även där var tillsyn och arbetsled
ning viktiga funktioner för gårdens
skötsel. Samma sak gällde på de
större godsen i Skåne. Här ska i för
sta hand intresse riktas mot mellan
händer som inspektorer, trädgårds
mästare, ladufogdar, skogvaktare,
först- och senare jägmästare med
exempel från ett antal skånska gods
bl.a. Trolle-Ljungby, Vittskövle och
Trolleholm. Genom att lyfta fram

Figur 3. Under 1700-tallet planterades skog för att motverka jorderosion och
sandflykt. Omfattande skogsåverkan hade bl.a. skett på godsets skogar ute på
Landön. Foto, Kerstin Sundberg.

några exempel vill jag åskådliggöra
det sociala relationsmonstret. Vilken
anknytning och närhet till lokalsam
hället hade personer i arbetsledande
funktioner av olika slag? Vad inne
bar varierande kontakt och närhet
med godsets olika befolkningsgrup
per för det sociala klimatet?

Trolle-Ljungby gård i nordös
tra Skåne, Villands härad
Det sociala relationerna vid TrolleLjungby gård återspeglas i en rad av
de konflikter om olika slag av resurs
utnyttjande, framförallt om skogs

tillgångar, som förekom under 1700talets första hälft. Det var ofta går
dens inspektor Jonas Höök, som var
av tysk härstamning, agerade i olika
sammanhang. Han författade skri
velser om fridlysningar av olika
skogsområden och utmarker. Höök
stämde tid efter annan frälsebönder
och gatehusmän vid gården till Vil
lands häradsting. Bönderna fick ofta
påföljder i form av bötesbelopp och
blev även skyldiga att återplantera
träd om brottet var rubricerat som
olovlig skogsåverkan. En del av bö
terna gick också direkt till Jonas
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Figur 4. Porthus vid Trolle-Ljungby. Distans markerades ofta med fysiska me
del genom klaffbroar och vallgravar. Porthus och vallgrav fungerar här både
fysiskt och socialt åtskiljade. Hit men icke längre. Foto, Kerstin Sundberg.

Höök som ersättning för dennes expenser i samband med tingsförhandlingarna.22 Under 1700-talet blev det
allt vanligare att anställa särskilda
»skogvaktare« som fick i uppdrag att
skydda skogar och utmarker mot
olovligt nyttjande av olika slag.
Skogvaktaren gjordes ansvarig for
åverkan och skador på skogen, och i
skogvaktarkontrakten anges skyl
digheter som att själv erlägga böter
na om inte skogstjuvarna kan gripas.
Skogvaktare Sven Hansson skyldig
heter formuleras i kontraktet på föl
jande sätt:
Till skogvaktare på Grödby skog
antages härigenom förra husman
nen Sven Hansson hvars åliggan
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de skyldighet blifver att jemte en
anständig vandel visa sitt herr
skap lydnad och trohet uti alt
hvad honom af herrskapet eller
genom dess betjäning anbefalles samt hafva noga tillsyn att ingen
oloflig åverkan sker hvarken på
Ljungbys eller Arups skogar, utan
blifver han själv ansvarig och till
böter skyldig efter skogsförordningen såsom den [han] sjelf åverkadd å förödande skogar därest
han ej visa hvilken på densamma
föröfvat.23

I marginalen har antecknats att
detta gäller så länge han innehar
skogvaktare tjänsten. Därefter följer
de rättigheter och förmåner som

uppdraget som skogvaktare innebär.
»Häremot upplåtes, det redan afvista
jordstycket som han äger att upodla
och infreda, samt därstädes sig upp
föra nödiga husbyggnader ...« 24 Om
Sven Hansson uppfyller sina förplik
telser är han »om en säker besittning
förvissad« dock har herrskapet förbe
hållit sig rätten till uppsägning efter
tjänstehjonsstadgan.25
Liknande kontrakt upprättades
för skogvaktaren Nils Nilsson i Gualöv, år 1816. Han ska vakta skogen,
och betala böter enligt skogsordningen om åverkan sker. Hans förmåner
var att få ta i besittning en bit mark
där han hade rätt att uppföra hus
byggnader och att genom inhägnad
freda marken. En »säker« besittning
erhölls men med förbehållna rättig
heter å ömse sidor att säga upp kon
traktet, enligt tjänstehjonsstadgan.26
Skogvaktaren Sven Jansson fick
kontrakt för att vakta Västanå och
Klagstorps skogar, lydande under
Trolle-Lj ungby frälsehemmans sko
gar. Han fick ett litet jordstycke i
Västanå skog, att uppodla och bebyg
ga. Byggnaderna kom att tillhöra
Sven Jansson som hade rätt att ta
dessa med sig vid eventuell flyttning,
om kontraktet sades upp.27 Ett skog
vaktarekontrakt har år 1813 upprät
tats för åbon på gatehuset nr 31. Det
är Sven Risberg som får uppdraget
att vakta Fjelkinge skogar, och där
med bli skogvaktare. I marginalen
har tjugo år senare, år 1834, följande
antecknats:

sedan det visat sig att skogvakta
re Sven Risbergs änka ej förmår
freda furuplanteringen från obe
höriga tillgrepp och saknaden av
en ändamålsenligare tillsyn inom
kort skall bereda Herrskapet att
på skälig [grund] L.Jör bemälda
enka den 16 maj tillsagd att den
24 nästkommande oktober afträda som skogvaktare.28
Änkan har alltså inte klarat av att
vakta skogen på ett för godset till
fredsställande sätt. När nya skogvak
tare rekryterades till Trolle-Ljungby
gårds ägor framgick det tydligt i kon
traktet vad herrskapet förväntade
sig. »Till skogvaktare över (Trolle)Ljungby så kallade Björke med flera
skogbeväxta ställen inom västra
Ljungby bys område, antages härige
nom istället för förra skogvaktaren
Jona Larsson vilken förklarat sig
vara p.g.a. sjuklighet oförmögen att
inneha tjänsten.« Det är hans son,
drängen Pehr Jonasson, som istället
ska ta över tjänsten som skogvakta
re. Skyldigheterna var följande:

1. Att alltid föra ett anständigt lever
ne, visa lydnad och trohet i allt vad
honom av herrskapet, eller å dess
vägnar anbefalles.
2. Att ordentligt vaka över att ingen
olovlig skogsåverkan sker på herr
skapets ovan nämnda ägor. Om
han inte kan bestyrka vilken som
åverkat ska han själv ikläda sig
ansvaret för den åverkan som
skett.
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3. Att underhålla det med tjänsten
åtföljande huset med tillhörande
jord och gärdesgårdar i forsvarligt
skick, samt betala årliga räntan
enligt jordebokens uppgifter och i
rätt tid.
4. Att inte tillåta någon främmande
person att flytta in eller uppehålla
sig, varken för längre eller kortare
tid.29

Konflikter har uppenbarligen upp
stått om skogen. På 1700-talet strä
var man efter att fridlysa och freda
skogen genom förbud och genom att
döma och bötfälla enligt 1664 års
skogsordning. Mot slutet av 1700talet och under 1800-talets första
hälft har det blivit allt vanligare att
anställa skogvaktare. Dessa har
rekryterats från allmogens breda
lager av gatehusmän och drängar,
och de har getts förmånen(har fået
fortrin) att få bosätta sig i sitt skog
sområde. De har givits ansvar för att
hindra skogsåverkan, och om de inte
lyckats få tag på »skogstjuvar«, själ
va blivit skyldiga att betala böter för
den åverkan som eventuellt hade ägt
rum. En slags egen inre kontroll har
skapats inom godssamhället när
frälsebönder och deras söner mot
särskilda förmåner ska upprätthålla
ordningen i skogarna.30
Innehavare av skogvaktarkontrakt kan betraktas som ett skikt
(lag) av mellanhänder på lägre nivå.
Det förekom även speciella arrende
kontrakt (forpagtningskontrakter)
för trädgårdar, som hörde till de un
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derliggande mindre sätesgårdarna
under Trolle-Ljungby. Att få teckna
sådana kontrakt kan på samma sätt
ha inneburit ett förtroende och soci
alt avancemang. Min tolkning av
godsmiljön är att kontakterna mel
lan de olika grupperna är samman
flätad, och att de förekom en social
rörlighet (mobilitet) inom systemet.
Den sociala kompetensen var mycket
viktig när man rekryterade personer
som skulle fylla en kontrollerande
funktion. I en del fall kan man direkt
ur handlingarna utläsa att problem
uppstod med att få bönder och ar
betsfolk att lyda och underställa sig
t.ex. ladufogdens eller inspektorns
krav. Hot (trussel) om »fängelse« på
Trolle-Ljungby gård förekom.31 För
att undvika alltför hårda konflikter,
var det troligen effektivt med rekry
tering av hjälpledare och övervakare,
mellanhänder på lägre nivå, som re
kryterades ur godsbefolkningens
bredare lager.

Exempel på konfliktlösning vid
häradstinget
Konflikter uppstod inte bara inom
godssamhället. Det var vanligt med
tvister med andra herrars bönder.
En schism där böndernas röster hörs
tydligt gäller ett fall mellan frälse
bönder på Trolle-Ljungby gård och
Listers häradshövding Johannes
Schaey. Vid ett extraordinarie ting
på Listers häradsting har rätten be
handlat en »tvistig sak« mellan ba
ron Sten Coyet från Trolle-Ljungby å
ena sidan och häradshövdingen, den

ädla och lagfarna, Johannes Schaey
å den andra sidan. Saken gäller rät
ten till att hålla ollonsvin på de
fruktbara skogar, som bägge dessa
parter äga såsom »sammangränsande«. Det gällde också rätten att upp
bära en ollongäld. Frälsebönderna
har nämligen förlorat ett antal ol
lonsvin som häradshövdingen lagt
beslag på och sedan dessutom låtit
avliva, skjutit. Rätten strävar efter
att uppnå en förlikning i fallet och
att fastlägga vad som ska gälla i fort
sättningen. Ett förslag som presente
ras är att frälseböndernas svin i fort
sättningen ska vara tydligt bränn
märkta med S. C. (Sten Coyet). Lika
så ska bönderna få ersättning för
sina uteblivna inkomster av det fläsk
som de förlorat p.g.a. häradshövdin
gens agerande. En uppgörelse som
träffas över böndernas huvuden
framträder tydligt när parterna,
Coyet och Schaey, efter »privat confe
rence« och inför tingsrätten medger
sitt godkännande av en förlikning.
Förlikningen omtalas av de båda att
ha möjliggjorts »för gammal vän
skaps skull«. Bönderna tillfrågas
också om de är nöjda med förlikning
en. De uttalar dock tydligt sitt miss
nöje angående de föreslagna ersätt
ningarna för fläsket. Missnöjet moti
verades med att det hade varit ett
mycket gynnsamt (givtigt) »ollonår«.
De skjutna svinen var välgödda och
bönderna åberopar (påberåber sig)
att ersättningen borde vara betydligt
högre. Rätten beslutar dock om den
föreslagna förlikningen.32

Den här typen av konflikt mellan
godsherrar eller mellan överhetsper
soner, där det är böndernas konkreta
resursutnyttjande saken egentligen
gäller, var inte ovanliga. Liknande
exempel från Häringegodset på Sö
dertörn några mil söder om Stock
holm, har redovisats (er blevet på
vist) tidigare.33 Intressant är att
både likartade konflikter och snarli
ka beteenden förekom också på
andra håll i Östersjöområdet. Otto
Ulbricht påpekar att fogden på Vin
deby gods i Schleswig bedrev en egen
luckrativ handel med inköp av unga
svin, som utfordrades i ollonskogar
na. Fogden, i detta fall Claus Paul
sen, utnyttjade sina särskilda rättig
heter att hålla ollonsvin. »Og måske
også de muligheder for inflydelse og
manipulation, som hans fogederh
verv gav ham. Således fik han del i
tidens fordelagtige agrarkonjunktur,
nærmare bestemt i de stigende
kødpriser.«34
Speglade mot en gynnsam agrar
konjunktur för animalier förefaller
det inte alls förvånande att konflik
ter uppkommit om nyttjandet av
goda ollonskogar. De var inte ovanli
ga i Mecklenburg under första hälf
ten av 1700-talet och särskilt inten
sivt pågick de på 1730-talet. Stridig
heterna gällde framförallt skogsmar
ker, men även nyttjande av betes
marker och ängar. Ett liknande ex
empel från godset Galenbeck har be
skrivits av Axel Lubinski. Kampen
om byarnas resurser ledde till våld
samma konflikter. I Lubinskis exem
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pel utspelades en konflikt mellan
fem bönder som tillhörde fänriken
Hans Friedrich von Rieben på godset
Galenbeck och tre andra bönder som
tillhörde adelsmannen Heinrich Au
gust von Rieben på godset Schönhau
sen. De ansåg sig alla inneha rättig
heterna till de omstridda tillgångar
na, ollonskogarna. Dessutom drogs
två torpare som brukade kyrkohemman in i konflikten. Som bosättare
och invånare kunde de göra anspråk
på nyttjanderättigheter.35 Intressant
i detta sammanhang är hur, och i vil
ken mån, godsherrarna kunde ge
nomdriva rättigheterna för sina bön
der. Konflikten kulminerade när
Schönhausens bönder helt enkelt
sköt åtta svin som tillhörde prästens
torpare. I den argumentation som
följde anförde båda herrarna von
Rieben att nyttjandet tillhörde en av
deras härligheter: »Herrlichkeit des
Lehnsmannes«. Ett tydligt drag i den
adliga självförståelsen och argumen
tationen inför rätten var just åbero
pandet (påberåbelsen) av de urgamla
adliga privilegierna och härligheter
na. Men av taktiska skäl (grunde)
kunde man också dra in byarnas tra
ditionella normer och rättigheter om
det passade, och det gjorde det i det
ta fall. De åberopade nämligen också
sina bondbyars rättigheter att hålla
svin på skogen, och detta mot kyr
kans båda torpare som uppenbarli
gen hade mer diffusa rättigheter.36
Lubinski menar att den här typen av
konflikter var mer eller mindre själv
klara (selvfølgelig), när intrång sked
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de över områden vars territorier och
revir inte var definitivt avgränsade,
och naturligtvis även när man med
vetet överträdde fastlagda gränser.

Reflexioner om de sociala rela
tionerna
Det sociala relationerna kan avläsas
i sättet att hantera de konflikter som
uppstått tid efter annan på herrgår
darna i regionen. Här har endast
några exempel diskuterats mer ingå
ende. Flera fall från Trolle-Ljungby
gård, vittnar om flera mycket tydliga
resurskonflikter mellan å ena sidan
herrgården och å andra sidan under
lydande åboar, gatehusmän och
andra brukare. De sociala samman
hang som också kommer fram i kon
flikterna om skog och mark, är gan
ska entydiga. Godsets ledning försö
ker vid flera tillfällen komma till rät
ta med de underlydandes sätt att ut
nyttja resurserna. Både bönder på
godsets landbogårdar och befolk
ningen i gatehusen, alltså olika soci
ala grupper inom godset, berördes.
Konflikter uppstod även mellan god
sägare om de underlydande bönder
nas rättigheter. Att det matriarkala
ledarskapet, så ofta innebar inbland
ning i och rättsliga konflikter för
sina bönders beskydd kan ha berott
på ett större ifrågasättande av de
kvinnliga godsägarnas auktoritet.
Stävjandet av landbors och gatehusfolkets kultur, deras bruk och re
sursutnyttjande bör också ses mot
utvecklingen av herrgårdens egna
resurser. Från slutet av 1600-talet

och framåt i tiden ägde en konsoli
dering av gården rum. Utvecklingen
på 1700-talet är särskilt intressant
bl.a. för att godsherre Sten Coyet
ofta var närvarande. Han har skrivit
en rad skrivelser med olika förhållningsorder i såväl stora som små frå
gor. Samtidigt växer en ny struktur
med t.ex. skogvaktare fram vilket in
nebär en ökad kontroll av godsets do
mäner. Huruvida (hvorvidt) den soci
ala och kulturella distansen ökade
genom att godsets organisation blir
tydligare under 1700-talets lopp, ge
nom att allt fler kontrollerande funk
tioner skapats såsom anställda
skogvaktare, är en intressant proble
matik. Det är värt att notera att det
ofta var gatehusmän, torpare, torparesöner och åboars söner och drängar
som rekryterades till dessa skogvaktartjänster. De hade förmodligen
mycket god kontakt med allmogen
och de underlydande och fungerade
som förmedlande länkar. Kanske bi
drog de till att de sociala och kultu
rella klyftorna snarare minskade än
ökade. Ett självkontrollerande sy
stem skapades. Däremot verkar inte
gårdens inspektorer ha haft samma
folkliga förankring. Inspektörernas
efternamn Sevelius, Melbin och
Höök, samt det faktum att de dispo
nerade de små underliggande säteri
erna, kan tolkas i en annan och mer
hierarkisk riktning när det gäller
Trolle-Ljungby. Även på Vittskövle
och Dybeck förekom tyska inspekto
rer och förvaltare.37 Låt oss gå vidare
och se på ytterligare ett stort gods i

Skåne, Trolleholm. Även här kom
mer det sociala mönstret speglas ge
nom det ökade intresset för skogs
hushållning.

Trolleholms gods i Mellanskåne, Onsjö härad
Vid Trolleholm utvecklade man
skogsbruket genom att skapa nya
skogshushållningsplaner. En av de
första upprättades av den tyske över
jägmästaren I. H. Ebert år 1838.38
Planen är författad omväxlande på
det tyska respektive svenska språ
ket. Dess huvudrubrik lyder: Beskrifning hushållningsplan och naturalafkastnings utrönande för samteliga
till Fidei Commissgodset Trolleholm
hörande Skogar. Hushållningsplanen innehåller omfattande beskriv

ningar av tillgångar av skog både i
»planterhagar« och beteshagar. Sköt
seln av skogen som beskrivs på ett
detaljerat sätt och rymmer många
aspekter. Några återkommande frå
gor handlar om skogsåverkan och
»fredningen« dvs. hur man ska skyd
da ung skog framförallt från kreatu
rens förödande inverkan. Skötseln av
skogen genom skydd mot skogsbrand
behandlas också. Det påtalas i pla
nen hur viktigt det är »med dugliga
vaksamma och trogna skogsbetjänter, då odugeliga skogsbetjänter all
tid äro att anse som första och största
hindret för en god skogshushållning«.
(min kursiv) Det är nämligen så att

»de angifna hushållsreglema är dock
samtliga af det slag att de förutsätta
inga synnerliga konstfärdigheter och
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andan av desamma äfven av en ny
begynnare av detta fack som ej är
egentelig skogskarl till yrket (af pro
fession), om han endast har sundt
förstånd och god vilja, kan då lätt be
gripa och använda den.«
När det gällde skogsbetjäningens
lön skulle det för tjänsten vara av
stor nytta om huvuddelen inte bestod
av »vidlyftiga länderier eller bostäl
len emedan genom deras omedelbara
förvaltning ganska mycket tid för
skogstjänsten går förlorad«. Det
mest rationella och ändamålsenliga
(formålstjenlige) enligt jägmästare
Eberts förslag var följande:

1. Fri boning, om möjligt mitt i skogs
området.
2. Erhållande i natura av behövlig
ved.
3. Erhållande in natura av säd.
4. Behövliga jordstycken för odlande
av köksväxter och till några kors
underhåll.
5. Några kontanter, penningar, för
att kunna anskaffa nödvändiga
köpmannavaror, då och då.
6. Av skogspenning i straffen kanske
tredjedelen (som hittills öfverallt
ansett såsom det säkraste bevaringsmedel mot skogstillgrepp).
7. Av jakten fastställda skottpengar,
som ersättning för gevär, krut och
hagel.
Eberts avslutande kommentar är
upplysande och hans motivering till
förslaget lyder: med ungefär på detta
sätt sammansatt lön kan en skogsbe60

tjänt leva gott och förestå sin tjänst
med »lust och ifver«, och bli oberoen
de av lantfolket, och »nödgas därige
nom aldrig att till säkerhet för sitt
underhåll taga sin tillflykt till orätt
mätiga medel«. Här poängteras såle
des att det är viktigt att skogvakta
ren är oberoende av traktens bönder
och lantbefolkning, och kan motstå
eventuella »mutor« (bestikkelse),
oegentligheter och andra tveksamma(tvivlsomme) överenskommelser.
Till skogshushållningsplanen finns
också från år 1840 ett »Utkast till
Skogsordning jemte Instruktion for
Egendomens Inspektor såsom Uppsyningsman öfver fideikommiss godset
Trolleholms Skogar.« Instruktionen
består av 52 olika punkter och finns
i en tysk/svensk version författad av

öveijägmästare I. H. Ebert och en
svensk version författad av greve
Gustaf Trolle Bonde.39 Inledningsvis
klargörs den hierarkiska ordningen
tydligt. Den första paragrafen anger
nämligen att godsets inspektor står i
sin egenskap som »Skogsuppsyningsman« närmast under Öfver Skogsuppsyningsmannen; men är skog
vaktarens och skogsarbetarens för
man. (Öfver Skogsuppsyningsman
var i detta fall I. H. Ebert.) Inspek
torn är skyldig att vaije månad rap
portera till herrskapet om skogsplanen har försummats (er blevet for
sømt) och om skogvaktares och an
dras förseelser. Skogspolisen, skog
vaktarens och arrendatorernas skyl
digheter enligt deras kontrakt påta
las. Skogvaktarna är skyldiga att till

inspektorn vaije månad troget an
mäla allt »skogsofog« (skovuvæsen)
och alla »skogstjufnader« (skovtyverier) som har upptäckts. Samma för
pliktelser gäller för arrendatorerna.
En arrendator som upprepade gån
ger gjort åverkan (hærværk) på sko
gen mister sitt arrende. Inspektorn
uppmanas också att vara sträng mot
sina underlydande och se till att de
följer föreskrifterna i skogsplanen.
»Otidig skonsamhet skulle vid så
dant tillfälle hafva svåra följder för
Inspektorn sjelf«. Den avslutande
paragrafen nr 51 inskärper att inspektorn aldrig varken omedelbart
eller medelbart får ta emot »skän
ker« eller några former av belöning
ar. Det är strängeligen förbjudet och
vid upprepade (gentagne) förseelser
leder det till avsked. Instruktionen
som är upplagd i 51 paragrafer inne
håller för övrigt uttömmande be
skrivningar av utstämpling av träd,
avverkning, användande av timmer,
skogsåverkan, fredning från kreatur,
vilka grupper som har rätt till torvtäkt (tørveskær), m.m. Instruktionen
ger en utomordentligt detaljerad bild
av hur man tänkte sig att en förbätt
rad skogsskötseln skulle förverkligas
på Trolleholm.
Det allmänna tillståndet för skogs
bruket och skogshushållningen har
också beskrivits i en rad artiklar
publicerade i skogshushållningssällskapets tidskrift på 1870- och 80-talen.40 Där har tillgångar och åtgärder(midler og foranstaltninger) för
ett förbättrat skogsbruk beskrivits

för ett tjugotal skånska godsdomä
ner. I artiklarna har det lagts stor
vikt vid förekomst av planerat skogs
bruk med upprättande av skogsplaner och anlitande(brugen) av specia
lister, forstmästare och jägmästare.
Det förekom genomarbetade hushållningsplaner för sju av de rapportera
de skogsområdena. Skogsförvaltare
och/eller forstkandidater fanns på
samtliga gods.
De flesta med ansvar för skogshus
hållningens utveckling var av tyskt
eller danskt ursprung, och hade nå
gon form av »forst«-utbildning från
Tyskland eller Danmark. Det före
kom enstaka uppgifter om svenska
skogsförvaltare och svensk skogsutbildning i rapporterna från de skån
ska godsen. I några fall omtalas att
bevakningspersonal,
hejderidare
(kronojägare) och skogvaktare, anli
tats för att skydda skogarna. Under
söker man flera grupper på godsen
t.ex. inspektorer, förvaltare, fogdar,
trädgårdsmästare, forstmän och jäg
mästare blir troligen influenser och
förbindelser i en vidare region tydli
ga. Med avseende på förhållandena
under äldre tider är det av största re
levans att undersöka förbindelserna
med Danmark och de norra delarna
av Tyskland. Inflytandet tycks fort
farande existera och vara vitalt på
1800-talet. Även ett betydande in
slag av baltiska godsägare och för
valtare återfinns från 1700-talet och
framåt i Skåne. Under 1800-talet
blir inflytandet västerifrån, från
England och Skottland mer påtag61

Tablå L Skogförvaltare på skånska gods.
Gods

Skogsförvaltare
Namn och titel

Noterad,
nationalitet

Trolle-Ljungby

Dr L. Fintelman, forstmästare
A. Kullberg

Tysk

Maltesholm

Stenius, forstkandidat
Herr Pegelon, skogsförvaltare

Övedskloster

Herr 0. Schmidt, skogsförvaltare

Rössjöholm

P. J. Ehlers, förvaltare

Trolleholm

I. H. Ebert, skogsplanering
E. Svannenskjöld, skogsstats- tjänsteman
F. Ritter
F. Rasmusson

Rewentlovs skogar

Rasmussen, förvaltare

Skabersjö

E. Svannenskjöld,
R. Grave, forstkandidat

Dansk

Wrams Gunnarstorp

P. Dahlström, skogsförvaltare
Herr H. Vogt, skogsförvaltare

Dansk

Börringe Kloster

H. Kolbe, skogsman
C. Hagberg, skogsman
E. Sasse, förvaltare, jägmästare

Tysk
Svensk

Näsbyholm skogar

F. V. Lund, förvaltare

Kristinehof

I. H. Ebert, skogsplanering
Kristian von Krogh, forstkandidat
J. Andersen

Tysk
Dansk
Dansk

Torup

I. H. Ebert, skogsplanering
Kristian von Krogh, forstkandidat
J. Andersen

Tysk
Dansk
Dansk

Högestad och
Baldringe skogar

I. H. Ebert, skogsplanering
K. von Krogh, forstkandidat
J. Andersen

Tysk
Dansk
Dansk

Vittskövle

Herr A.von Bornstedt,
Skogsplanering
Herr Pegelow
E. Hansson, forstkandidat

Tysk
Dansk

| Svensk

Källa: Tidskrift för skogshushållning från år 1877, 1879, 1880 och 1883.
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Figur 5. Till trädgårdsmästarens uppgifter hörde att sköta de exotiska växter
na i de nya anläggningarna, orangerierna. Bilden visar det nyligen renoverade
orangeriet vid Övedskloster. Foto, Jenny Nordström.

ligt. Hur de olika ledarskapskulturerna påverkade det sociala klimatet
är ännu en relativt outforskad fråge
ställning.
Ofta betraktar vi i forskningen in
spektorer och ladufogdar som en
slags mellanhänder i godsmiljöerna,
med stor betydelse för hur de sociala
relationerna fungerade och hur den
konkreta ledningen av arbetet på
godsen bedrevs. Går vi framåt i tiden
och gör en kartläggning av vilka som
var verksamma i dylika roller och
funktioner, under 1700- och 1800-talen på storgodsen i Skåne, kommer
vi troligtvis att finna ett betydande

inslag av både danskar och tyskar
anställda som förvaltare, inspekto
rer, trädgårdsmästare och forstmän.
Varifrån hade förvaltare och inspek
torer m.fl. rekryterats? Vad säger det
oss om kontakter och influenser i ett
vidare geografiskt rum? I den lokala
miljön är det troligt att de utifrån re
kryterade mellanhänderna uppfat
tats som främmande och distansera
de från godsets landbor och arbets
folk. Därför var utbyggnad av nästa
led, att skapa ännu en yttre cirkel av
mellanhänder, viktig ur både ur eko
nomisk och social synpunkt. Den ytt
re cirkeln av mellanhänder var i en
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mycket högre grad dominerad av en
lokalt förankrad bondbefolkningen.
Att få till stånd inte bara lydnad och
efterrättelse i enlighet med kontrakt
och instruktioner, utan också ett
samspel mellan de olika grupperna i
storgodssamhällena var säkerligen

en utmanande uppgift. Där hade de
många små mellanhändernas, skog
vaktares och hantverkares, sociala
kompetens en stor betydelse för det
vardagliga arbetet och andra förhål
landen i godssamhällena.
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Landskapet på Kullahalvön
före den agrara revolutionen
Av Clas Tollin

Det mänskliga mannaminnet (mands
minde) är ungefär 80 år. Detta inne
bär att ingen nu levande människa
kan beskriva landskapet före den
agrara revolutionen från egna upple
velser. Vi har svårt att föreställa oss
jordbrukets villkor och tillhörande
landsbygd före de moderna jordskifte
na, handelsgödseln och järnredska
pens tid.
Det var framförallt två problem
som bonden måste förhålla sig till
under det äldre jordbruket. För det
första bristen på närsalter, särskilt
kväve (kvælstof) och för det andra en
ständig tidsbrist för att hinna med
jordbruksårets olika moment och
sysslor. Även om bönderna väl visste
att ytterligare en harvning skulle
minska ogräset och gynna spannmålsavkastningen (begunstige fold
udbyttet) lät detta sig inte göras för
att då blev sådden försenad osv.

Följande uppsats vill bidra till
kunskapen om den historiska dimen
sionen i dagens Kullabygd med tyngd
punkt på Brunnby socken och där
med också ge ett perspektiv på mor
gondagens landskap. Framtiden är
ju i allt väsentligt en fortsättning på
historien och inte på ett flyktigt
dagsläge. Kullen eller Kullahalvön
utgör Skånes nordvästra spets.
Längst ut ligger urbergshorsten Kul
laberg med sina branta berg och far
liga stup(klippe). Dramatiken i land
skapet visas av att högsta punkten
Håkull med sina 188 meter, endast
ligger 400 meter från Skäldervikens
strand. Söder om Kullaberg är land
skapet flackt med små relativa höjd
skillnader med produktionsmarkerna på en höjd av 10 till 25 meter över
havet. Mot stränderna finns emeller
tid en mer eller mindre tydlig land
borg. (klint).

Clas Tollin (f 1945) fil doktor i kulturgeografi 1999 med avhandlingen, Rågångar, gränshallar och
ägoområden. Arbetade på Riksantikvarieämbetet mellan 1979 och 1999. Sedan 1999 lektor i agrar
historia vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Specialitet, äldre storskaliga lantmäterikartor.
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Figur 1. Karta Brunnby socken 1960. Skala 1:50 000.

Källor
För Kullahalvön finns ett utomor
dentligt (overordentlig) och delvis
unikt källmaterial från 1700-talets
böljan. Mellan åren 1703 och 1720
karterade lantmätaren(kortlagde
landmåler) Anton Ciöpinger ett tju
gotal större och mindre enheter i
Brunnby och Jonstorps socknar. Kar
torna är s.k. geometriska tegskifteskartor i skala 1:4 000.1 Detta innebär
att varje åker och jordstycke har fått
en markering som visar till vilken
gård den hör. Till akterna hör nog
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granna(stringente) textbeskrivning
ar som i detalj redogör för storlek och
egenskaper på gårdarnas alla åkeroch ängstegar, samt beskaffenheten
på övriga markslag allt ifrån träd
gårdar och kåltäppor (frugt) haver og
kålgårder) till utmarkernas utseen
de och fiskets avkastning.
Carl von Linné besökte Kullahalv
ön på sin skånska resa sommaren
1749. Linné övernattade på Krapperup hos dess ägare kapten Petter von
Kochen mellan den 14 och 15 juli.2
Linnés beskrivningar kompletterar

på ett fruktbart sätt Ciöpingers kar
tor eftersom resan skedde så nära i
tiden och fore det att de moderna
jordskiftena hade påböljats.

Bebyggelsen
I Brunnby socken fanns det före de
moderna jordskiftena i huvudsak
fyra typer av bebyggelse. För det
första Krapperups sätesgård (sædegård-hovedgård), för det andra byar
av varierande storlek samt för det
tredje - ofta mindre - ensamgårdar.
Prästgården hade en särskild ställ
ning med sitt relativt stora jordinne
hav samlat i ett par större hemägoblock(blok af selvejere). En fjärde
slags bebyggelse utgjordes av fiske
lägena Mölle och Arild och hamnarna
vid Öresund, Lerhamn, Nyhamn och
Höganäs. I byarna fanns även ett an
tal s.k. gatehus samt en blandad be
byggelse av backstugor (lille fattigt
hus), torp(mindre husmandsbrug m
jord) och andra småfolkslägenheter.
Krapperups sätesgård går åt
minstone tillbaka till 1300-talet.3
Själva gårdsanläggningen låg och
ligger på landborgen vid den raka
(lige) landsväg som gick från Hel
singborg till Mölle fiskeläge. Det tidi
ga 1700-talets manbyggnad är iden
tisk med dagens slottsbyggnad. Slot
tet är uppfört i tre tegellängor runt
en stenlagd kvadratisk gård. Runt
slottet är en djup vattenfylld vall
grav. Från Krapperups borg gick en
två och en halv kilometer spikrak
(snorlige) väg österut till Brunnby
kyrka. Ladugården låg tidigare

drygt (godt og vel) hundra meter ös
ter om landsvägen söder om Brunn
by kyrkväg. Senare flyttades ladu
gården till området norr om kyrkvä
gen. Den äldre ladugårdstomten är i
dag brukad åker. Mellan ladugården
och landsvägen låg två mindre be
teshagar för småkreatur. I anslut
ning till slottet fanns skyddade in
hägnader med örtagård, kålgård och
en frukthage (fruktträdgård).
Sydväst om slottet låg en humle
gård med 200 stänger. Dessutom
fanns två fiskdammar med karusser
d.v.s. rudor. Den ena låg i anslutning
till vallgraven och den andra, som
var något större, cirka hundra meter
år söder (L32-13:l, L32-13:2).
De flesta gårdarna I Brunnby sock
en var s.k. insocknefrälsehemman
under Krapperup. Dessa frälsehem
man hade särskilt förmånliga skatte
villkor och motsvarade de egentliga
Sveriges rå och rörs hemman. Därut
över fanns en några kronohemman
som var rusthåll under Norra Skånes
regemente och ryttartorp till samma
regemente. Byarnas bebyggelse be
stod av glest grupperade gårdar i an
slutning till en öppen plats eller
långsmal bygata. Vid bygatan fanns
också ett eller flera gatehus som till
skillnad mot torpen var upptagna i
jordeboken. Gårdarnas kamerala
(administrative) storlek varierade
mellan ett fjärdedels och ett helt
hemman. Krapparps by som låg ome
delbart norr om sätesgården bestod i
böljan av 1700-talet av 10 halva hem
man och 1 gatehus, det intilliggande
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Möllehässle av 5 hela hemman. Av
byarna söder om Sätesgården bestod
Eleshult av 1 helt och 2 halva hem
man och 1 gatehus som också var ryttartorp, Rågåkra av 6 hela, 1 treåt
tondels och 2 Qärdedels hemman
samt 1 gatehus, Smedstorp av 3 hela,
1 treQärdedels, 3 halva, 1 treåtton
dels, 1 fjärdedels hemman och 1 gate
hus. Ensamgårdarna hade ofta sin
inägomark (enemærke) särhägnad,
eller åker i hemägoblock inom
mindre vångar. Exempel på sådana
sannolikt yngre enheter är, Kullagår
den, Bokebolet, Bärekulla, Vattumöllegården och Gylleröd. Till denna
grupp kan även räknas de två små
gårdarna som bildade Mölle by.
Gårdarna var överlag (overvejen
de) små med en brukad åker på tre
till fem tunnland.
I några byar fanns det en gård som
skilj de ut sig genom att vara betyd
ligt större än de övriga. Detta gäller
t.ex. Norrgården i Möllehässle by och
gård nummer 11 i Rågåkra. En an
nan företeelse var »syskonbyarna«. I
ett par fall fanns det byar som hade
olika namn och som utgjorde olika
kamerala enheter, men där bebyggel
sen gränsade till varandra och åkeroch ängsmarken låg i ett gemensamt
gärde. Dessutom förekom det en inte
obetydlig ägoblandning mellan byar
na. De tydligaste »syskonbyarna« var
Krapparp/Möllehässle och Smedstorp/Rågåkra. I dessa fall var grän
serna mellan enheterna flytande
samtidigt som de funktionella sam
banden var starka.
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Figur 2. Detalj av Krapperups sätes
gård 1718. (L32-13.1).

Rumslig indelning och fred
ningssystem
Nordöstra Skåne hade en särpräglad
rumslig indelning före de moderna
jordskiftena. Från trakten nordost
om Helsingborg i söder till Kullaberg
i norr fanns en vidsträckt samman
hängande utmark. Denna s.k. Kulla
fälad bestod av skoglösa betesmar
ker där det saknades fasta gränser
mellan socknar, byar och gårdar.
Inom Kulla fälad fanns stora fredade
inägomarksöar av åker och äng. Des
sa var till skillnad mot södra och öst-

Figur 3. Del av inägomarken till Prästgården, Rågåkra och Smedstorp 1712,
Smedstorps åker angivet med horisontell sgraffering gård No 11 utmärkt med
tätare linjer, Rågåkras åker angivet med vertikal sgraffering och Prästgården
med Klockaregården med ringraster, Av kartan framgår att det råder ägob
landning mellan enheterna och att Prästgården har ett större hemägoblock i
anlutning till kyrkan,
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Figur 4. Sätesgården hade sin inägomark särhägnad till skillnad mot de an
gränsande byarna. Stora delar av åkermarken hade legat öde mellan 16 och
100 år. Den viktigaste betesmarken låg västerut mot Öresund.

ra Skåne inte uppdelade på olika
vångar. Det saknades hägnader både
inom och mellan byarna. Inägomarken bildades således stora samman
hängande gärdeslag som kunde om
fatta ett stort antal enheter.4
Brunnby sockens centrala delar
omfattades: princip av ett enda stort
inägomarksgärde. Undantaget var
Krapperups sätesgård som hade sin
åker- och ängsvång särhägnad, lik
som den stora ängsvången väster
om slottet. Krapparps, Möllehässle,
Bräcke och flera andra enheters ge
mensamma vång skiljdes från sätes
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gården av en kraftig hägnad trots att
de sedan lång tid tillbaka hade sam
ma ägare. Den funktionella och
rumsliga indelningen skiljde sig så
ledes från den ägorättsliga. Orsaken
till Krapperups särhägnade vångar
kan knappast ha sin grund i agrar
funktionella förhållanden. Det ver
kar som sociala faktorer har spelat
in kombinerat med en strävan att
inte vara beroende (afhængige) av de
angränsande böndernas odlingssystem (dyrkningssystem). Förvå
nande (forbavsende) är också att det
enstaka hemmanet Kullagården

längst ut på Kullaberg hade tre särhägnade vångar trots att åkern odla
des i ensäde.

Hägnaderna
Orsaken till de stora gärdeslagen
kan till en del vara bristen på hägnadsmaterial. Detta kan dock inte
vara hela förklaringen eftersom till
gången på gärdselvirke och sten inte
heller var tillräcklig i Sydskåne och
Österlen. Där löstes fredningen i
stället genom hägnader i form av
gropavallar med eller utan täpperis.
En lösning som även borde ha funge
rat på Kullahalvön.
De stora gärdeslagen på Kullahal
vön minskade behovet av gärdesgårdar men det fanns ansenliga hägnadssträckningar mellan inägomark
och utmark samt runt beteshagar och
planterhagar. Bristen på skog och den
ojämna tillgången på fältsten prägla
de hägnadernas konstruktion och ut
seende. När så var möjligt utnyttja
des naturliga klevar och bergsstup.
Stengärden var vanliga på och nära
Kullaberg, men det förekom även gärdesgårdar av tömeris. Linné skriver:
»Köme kallades här både Prunus
och Rosa som bägge allmänt läggas
på gärdesgårdarne, liksom sparr-ryttare, att avhålla kreaturen och näs
tan folket.« (Linné 1963 s. 311).
Kullagården hade 242 famnar (431
meter) stengärdesgårdar och 2205
famnar (3928 meter) risgärden. Bokebolet hade 958 famnar (1707 me
ter) stengärdesgårdar med törneris
ovanpå (L32-6:l).

Ägoblandning och särägoblock
Prästgården och Klockaregården låg
i gärdeslag med bl.a. Smedstorp och
Rågåkra byar, men hade ägorna
samlade kring kyrkan i ett par stör
re hemägoblock. En kort fägata (fæ
gyde) ledde til mot utmarken i norr. I
samma gärde cirka 1,5 kilometer
söderut låg Smedstorp och Rågåkra
byar på gränsen till den södra
fäladsmarken. Åkermarken låg i
stark och oregelbunden ägobland
ning. Sammanlagt hade Rågåkra och
Smedstorps 17 gårdar mellan 200
och 250 ägotegar. Hur bönderna kun
de hålla reda på alla tegar(agre) och
dess gränser är svårt att förstå.
Lantmätare Ciöpinger skriver:
»Inga andra skilnads(gräns) mär
ken åboerne emellan uti åker och
eng ... (finns än) forer och rener och
små löse stenar utan nampn och
kanter.«
Till vaije gård fanns vanligen en
toftåker av varierande storlek. Toftåker kallas den åker som ligger i di
rekt anslutning till gårdstomten, och
förekomst av toftåkrar antyder att
gårdsläget har en längre hävd. Den
näst östligaste gården, nummer 11 i
Smedstorp, skiljde ut sig både genom
att den var större än de övriga att
den hade de mesta av ägorna i ett
samlat hemägoblock. Detsamma
gällde Norra gård eller Möllehässle
nummer 1. Möjligen utgjorde dessa
två gårdar resterna av ett äldre ensamgårdssystem. Vid en senare sammanflyttning och bybildning har de
fungerat som ett slags »kristallak75

Figur 5. Bebyggelsen till Krapparps och
Möllehässle byar ligger i ett band i
nordväst. På kartan från 1719 har
lantmätare Ciöpinger mätt in varje
ägoteg. Genom färg, nummer och
littera går det att knyta varje
åker- och ängsteg till en viss
gård. Stora de
lar av gärdet
betecknas
dock som
»oduglig
backe«.
(L3213:2).
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tionskärnor« och därmed varit be
stämmande för den historiska bebyg
gelsens placering.
Det förekom även ägoblandning
mellan olika byar, vilket innebar att
det saknades distinkta rågångar by
arna emellan i vångarna.
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Odlingssystem och växtföljder
Åkern brukades till skillnad mot söd
ra Skåne i ensäde. Ensädesbruket
innebar att i princip hela åkern be
såddes varje år, vilket innebar svå
righeter med att upprätthålla bör
digheten. Därför användes olika växt

följder med korn, råg och havre bero
ende på gödseltillgången. Kornet var
mest näringskrävande och krävde
nygödslad mark medan havren kun
de ge en godtagbar avkastning trots
låg näringshalt. Där det fanns fukti
gare lermylla såddes även bönor.
Spannmålsavkastningen variera
de, men var överlag låg. På sätesgår
den Krapperup och byn Eleshult var
den blygsamma andra eller tredje
kornet d.v.s. på en tunnas utsäde
skördades två till tre tunnor. I byar
na Rågåkra och Smedstorp erhölls
andra till fjärde kornet. Det lilla fjärdedelshemmanet Bokebolet erhöll
under medelmåttiga år tredje eller
fjärde kornet. Orsaken till den låga
avkastningen hade delvis att göra
med magra jordmånen. Denna be
stod av sand- och grusmylla samt en
del örjord. Åkerjorden till Rågåkra
och Smedstorp besåddes dels med
råg och korn dels fanns det magrare
s.k. örgrutjord som var utbruten ur
ensädessystemet. Denna besåddes
ett år med havre och låg sedan i trä
da 1-2 år. Den sämsta »bergsura« och
»skarpa« havrejorden låg i träda(hvile) 10 till 12 år mellan utsädesårgångarna (L32-32:2).
Det brukar hävdas att ensädesjordbruket var möjligt tack vare
mycket boskap(kreaturer) och där
med en god tillgång på stallgödsel.
Så verkar emellertid inte ha varit
fallet på Kullahalvön som präglades
av brist på gödsel vilket innebar att
någon årlig gödsling inte förekom. I
Eleshult göddes åkern vart annat till

vart tredje år, i Krapparps och Möllehässle byar vart tredje till fjärde år.
Inte ens Prästgårdens åkrar kunde
gödslas oftare än vart tredje eller
fjärde år. Bristen på gödsel ledde till
att vissa åkrar lades igen. Lantmäta
re Ciöpinger noterade också 1712 att
Prästgården hade ett tunnland ödeå
ker. Ödeåkrar fanns även på Bokebo
let och Kullagården. Lite förvånande
är att Krapperups sätesgård hade
största knappheten på gödsel, vilket
ledde till att åkern endast kunde
gödslas vart 10:e år. År 1718 bruka
des cirka 50 tunnland medan drygt
23 tunnland var ödeåker, av denna
hade 9 tunnland legat öde i 30 år och
14 tunnland i 16 år. Det framgår att
ödeläggelse av åkerjord inte var ett
nytt fenomen. Lantmätare Cöipinger
skriver om delar av sätesgårdens inägomark:
»... finnes ock gamla ödesåkrar
som för dess skarpa och magra jord
mån, bestående af skarpa örbuskar,
och legat öde i 80 el:r 90 åhr, kan in
tet wara duglig till åker eij heller
äng, utan ibland när öfwerflödige
wåt åhr infaller, kunna på somblige
få ställen hösta något höö med stoor
kostnad.« Orsaken till den magra
jordmånen verkar ha varit brist på
gödsel. »... merbem (ält):e åkeijord
kan eij oftare giödas medelst (på
grund av) mangel af boskapzfoder
och gödning än hwart 10:de el:r ll:te
åhr« (L32-13:l).
Den låga avkastningen gjorde att
spannmålen räckte nätt och jämt till
husbehov. Åborna i Möllehässle och
77

Krapparps byar måste t.o.m. köpa
spannmål. För skatternas betalande
användes boskap eller fisk.

Brukningen
För Prästgården som hade 15 tunn
land åker krävdes tre par dragare
(heste/trækdyr) för brukningen. I Rågåkra och Smedstorp behövde de
större gårdarna tre par dragare och
de mindre två par. Det enstaka(isolerede) hemmanet Vattumöllegården
räknades visserligen som ett helt ka
meralt hemman men åkern var så li
ten att det räckte med ett par dragare.
Enligt Linné såddes kornet mycket
sent eller 25 till 28 maj (5 till 8 juni en
ligt dagens tideräkning) men att kor
net mognade snabbt och kunde skör
das vid samma tid som i Uppland eller
den 13 augusti (24 augusti). Linné
konstaterade att skörden just hade
börjat när han anlände till Krapparps
by den 14 juli (25 juli). Rimligen bör
det ha gällt vinterrågen:
»Säden sattes på åkren i långa tra
var åt norr och söder, att solen måtte
skina på bägge sidor; 24 neckor (neg)
sättes på vardera sidan emot va
randra, som göra tillsammans 48.
(Linné 1963 s. 310).

Ängsmarken
Från ängarna erhölls boskapens vin
terfoder i form av hö. Ängarnas av
kastning varierade starkt från ett
fjärdedels lass till 272 lass per tunn
land, d.v.s. mellan 110 och 1100 kg hö
per hektar.
Ängsmarken fanns företrädesvis i
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vångarna mellan åkertegarna. Det
förekom även en del särhägnade äng
ar. Till sätesgården Krapperup hörde
den särhägnade Ryängen (Råhagen)
på södra sidan av Kullaberg som be
stod av »tufmåsig hårdwall« och gav
8 lass hö, samt en annan äng sydväst
om Rågåkra som hette Hästhagen.
Ett namn som möjligen avspeglar en
äldre markanvändning. Hästhagen
bestod av »måsig hårdwall med smått
wije rijs på sombke ställen« och gav
drygt 27 lass hö. Vid Hästhagen
fanns också ett litet gatehus som kal
lades Helveteshuset. Totalt höstade
Sätesgården Krapperup 128 lass hö.
Ängen till Kullagården bestod dels
av god sid- och hårdvall (blød og hård
græsmark) dels av sämre (dårligere)
kärr- och mossvall. Den sammanlag
da arealen uppgick till drygt 33
tunnland, och avkastningen till 3472
lass hö. Dessutom brukades tre
tunnland ödeåkrar till äng som gav
blygsamma 0.8 lass hö. Detta kan
jämföras med Kullagårdens åker
som totalt uppgick 14 tunnland in
klusive havrejorden. I Mellansverige
brukar man räkna med att en ko be
hövde cirka 4 lass hö för att klara
vintern. På Kullahalvön bör man ha
klarat sig på mindre kanske 2,5 till 3
lass. Kullagården kan således ha
vinterstallat 10 till 12 kor vilket är
över medeltalet för ett enstaka hem
man, t.o.m. mer än Prästgården som
skördade knappt 30 lass hö. Som
jämförelse kan nämnas att ängen till
Bokebolet, som bestod av god sidvall
samt mossig och skarp hårdvall till

sammanlagt 6V2 tunnland, gav 6,3
lass hö, d.v.s. vinterfoder för 2 till 3
kor. Samma storlek hade Klockargår
den som årligen höstade drygt 6 lass.
Den bästa ängen var Herreängen
som låg drygt 12 kilometer bort i
Höghults vång i Vällinge socken,
d.v.s. utanför det undersökta områ
det. Herrehagen kunde föda 30 boskapskreatur över sommaren.
Gränsen mellan äng och betesmark
var ibland flytande. Betydande area
ler av vångarna var emellertid för ma
gra för höproduktion och användes till
bete. Ängarna i Rågåkras vång t.ex.
bestod till stora delar av tuvig Ijung(tuet lyng) och staggvall (staggræs):
»dessutan är åtskillige trakter
iblandt Ängarne bärgit och tufwigt
(bakkede og tuede), består av Liung
och Staggwall, mycket skarp och
ringa, på hwilka åboerne bruka at
tiudra och beta deras boskap, hwilka
till äng odugl(ig)e äro.« (L32-13:2).
Detsamma gällde för Smedstorp
som hade ett stort område i vången
öster om kyrkan som var för magert
att bruka som åker eller äng och som
i stället användes till bete för tjudrade kor och kalvar.
Genom att tjudra boskapen kunde
man utnyttja den magra gräsväxten
i de för övrigt betesfredade vångar
na. Tjudring krävde emellertid extra
arbete med flyttning och uppsikt.

Träd och skog
Träden var av flera skäl (grunde)
viktiga i bondeekonomin, som ved
brand för uppvärmning och matlag

ning, som gärdselvirke för hägnader,
som timmer till husbygge och för al
lehanda andra ändamål t.ex lövtäkt
till vinterfoder för djyren. Bristen på
träd var emellertid stor i södra och
västra Sverige vid 1700-talets böljan.
Detta gällde även nordvästra Skåne.
På Kullahalvön var utmarken ofta
trädlös, däremot förekom en del träd
på den fredade inägomarken.
Bästa skogs och trädtillgången
fanns på Kullagården. I vångarna
växte ek, bok, lind och aleskog (el
leskov). Ekskogen var t.o.m. tjänlig
till byggnadstimmer. Aleskogen an
vändes till vedbrand och täpperis. I
bokskogen kunde 40 ållonsvin gödas
när det var ållonår.
I Himmelstorps vång på Kulla
bergs sydöstra sluttning ägde Krapperups sätesgård en liten bokskog
som gav vedbrand men som inte dög
(duede )till att föda ollonsvin. I Präst
gårdens gärdesäng fanns emellertid
inga träd alls, endast smått törneris
i åkerrenarna. I de särhägnade än
garna Lyckan och Halmängen fanns
något ek, asp, björk, al och hassel.
Prästgårdens kalvhage var beväxt
med smått ale och någon ek. Bristen
på skog och det hårda betestrycket
på utmarken gjorde att man här och
där anlade betesfredade s.k. planterhagar. Litt L är:
»En liten hage på utmarken, hwilchen bönderne i soknen här intept
och planterat bökeplanter.« (L326:1).
I Rågåkra och Smedstorp fanns
det inte någon skog alls vilket inne79

Figur 6. Skild från de övriga ägorna innehade sätesgården 1718 en bokskog på
södra sluttningen av Kullaberg. Träd var i högsta grad en bristvara i området
och denna skog användes främst till vedbrand till herrgården. (L32-5:l).

bar att både ved och täpperis måste
köpas. Detsamma gällde för Vattumöllegården. Lantmätare Ciöpinger
skriver:
»Till föreskrefne hemman fins ing
en skog af den ringaste sort, utan
Byggningsztimmer, Bränne och Täpperiis måste åboen kiöpa.« (L3213:2).

Utmark
Utmarken bestod till största delen av
samfälld betesmark, men det före
kom även inhägnade hagar. Kulla
gården i väster hade en enskild ut
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mark ytterst på Kullaberg. Denna
bestod av höga berg, beväxta med
smått ene, men gav under våtår gott
mulbete (græsning). Öster om Kulla
gården fanns en större utmark som
var samfälld mellan bl.a. Björkeröds
by och Himmelstorp samt flera
andra gårdar. Även denna bestod av
stora berg och stenklippor utan skog
eller ene med skarpt (magert) mulbe
te. Delar var bevuxen med smått ene
som under våtår gav gott mulbete
(L32-6:l). Vid 1700-talets slut kon
staterar lantmätare Carl Egerström
att Björkeröds och Himmelstorps

bönderna hade vallarehjon (hyrder)
med boskapen på Kullaberg. Trots
detta var det vanligt att djur störta
de ned från de branta klipporna
(Krappark akt 7, GI:6 nr 1).
Prästgårdens utmark som var
samfälld med Fjälastorp, Stubbarp
och Flundrarp låg åt nordost längs
Skälderviken. Även denna beskrevs
som mycket skarp och ringa och be
stod till största delen av berg och
backar beväxta med smått ene på en
del ställen. Det magra betet gjorde
att Kyrkoherden hade sin boskap in
lejd på avlägsna och bättre beten un
der sommaren. Utmarken till Rågå
kra och Smedstorp låg åt sydväst
mot Öresundssidan och sträckte sig
ända till Höganäs hamn. Betet var
samfällt med Eleshult och ett stort
antal gårdar i den angränsande Väs
by socken. Denna utmark bestod av
tuvig sidvall med ett tämligen gott
mulbete men var liten till ytan. (L3220:1).
Till Krapperups sätesgård hörde
två enskilda beteshagar (græsnings
løkker). Strandhagen, som låg nere
vid Öresund kunde föda sju kor över
sommaren och betecknades som
ljungtufvig stenig hårdvall. Den
andra hagen, Brämerslyckan (nuv.
Bränneslyckan) låg cirka en kilome
ter nordost om slottet och ansågs
även den kunna föda sju kor över
sommaren, trots att den bestod av
ljungtuvor och sandbackar med
ringa bete, samt ett kärr med ut
skurna torvgropar. I Bränneslyckan
fanns även en liten bokskog.

Trädgårdar
Förutom åker och äng omtalar text
beskrivningarna andra nyttigheter
t.ex. om det förekom trädgårdar och
kålgårdar. Dessa var visserligen få
och små - mellan 500 och 1500
kvadratmeter - men bör ha haft ett
visst ekonomiskt värde och var möjli
gen även markörer för ett högre soci
alt skikt. Beteckningen trädgård av
ser i dessa fall en inhägnad plats
med fruktträd medan en yta för
grönsaksodling kallades kålgård.
Den största gården i Möllehässle
by var Norregården. Denna hade till
skillnad (forskel) från de övriga går
darna en enkel trädgård med körs
bärsträd och krusbärs (stikkelsbær)
buskar. Även Kullagården hade en
frukthage med några få små äppleoch päronträd. Prästgården hade
både en trädgård med äpple, päron
och körsbärsträd och en mindre hage
med några gamla körsbärsträd i vil
ken det även odlades ärtor. Dess
utom fanns en kålhage d.v.s. en köks
trädgård. Även Klockaregården hade
en liten kålhage.
Den största trädgården fanns på
Krapperups sätesgård. Ciöpinger be
skriver den som en trädgård plante
rad med äpple, päron, plommon och
körsbär samt vinbärs (ribs)- och
krusbärsbuskar. Dessutom fanns ör
ter och kålgård. Det fanns även en
humlehage till 200 stänger. Linné
konstaterade 1749 att trädgården in
nehöll 300 fruktträd och en mycken
het av lavendel och vita liljor. Vidare
att det såddes mer än ett helt skål
81

pund timjan (d.v.s. nära ett halvt
kilo) och mycket lök som fiskarna be
hövde till sin färska fisk. Han kon
staterar även att det växte potatis
men »att folket icke gärna ville äta
rötterna.« (Linné 1963 s. 310).

Kvarnar
Sätesgården hade dels en väder
kvarn (vindmølle) med tillhörande
gatehus cirka en kilometer söder om
slottet, dels en vattenkvarn (vand
mølle) vid landborgen i den s.k. Vattenmöllan två kilometer åt nordost
(L32-13:l).
Till Prästgården hörde en liten
husbehovsvattenkvarn som drevs av
en liten bäck från Kullaberg. Kvar
nen kunde endast användas då det
var rikliga vattuflöden. Vid Mölle
hässle Norregård fanns en liten överfallskvarn på vilken bonden kunde
mala till husbehov under höst och
vår när vattuflod rådde (L32-13:2).

Vattenkällor
I de flesta beskrivningarna framma
nar lantmätare Ciöpinger ett fattigt
och eländigt landskap. Det fanns
emellertid ett företeelse där Ciöping
er inte sparade på berömmet. På
Klockarens äng cirka 500 meter syd
öst om kyrkan låg källan Giörsan
som hade ett klart och förträffligt
vatten. Källans vatten sinade (stop
pede) aldrig och vällde upp ur själva
marken så starkt och häftigt att:
»der utaf flyter en temmelig stor
beck, som både winter och sommar
stedze (alltid) rinner och aldrig för82

Figur 7a, Kullen tillhör de äldsta fy
rarna. Hela området mellan fyren
Kulla Löckta och Kulla gården var
1712 en skoglös betesmark beväxt
med små enebuskar.

torkas, ehuru tork eller frost är.«
(L32-20:l).
Görsekälla ligger drygt 20 meter
över havet och är ursprunget till
Kullabygdens enda större vatten
drag, bäcken Görsan som har sitt ut
lopp i Skälderviken söder om
Jonstorp. Dessutom fanns en på
stådd offerkälla vid Bräcke by 500
meter sydost om slottet.

Fyren
Kullen är tillsammans med Nidingen
och Falsterbo de äldsta fyrarna inom
nuvarande Sverige. Fyren eldades
redan på 1600-talet med stenkol.
Linné skriver:
»Fyren eller lyktan står på den
västra Kullaudden att lysa om nät
terna till de sjöfarandes tjänst. Den
na uppmurades nu med fast mur, till
en hög rundel av 15 alnars (9 meter)
höjd, att elden ovanpå måtte desto
bättre och längre lysa, men inunder
bevarades stenkolen till lyktan uti
stenhuset.« (Linné 1963 s. 312).
Kullens fyr var belägen på dåva

rande Kullagårdens utmark och går
dens ränta (skatt) var anslagen till
fyrens skötsel (vedligeholdelse). Dess
utom var åbon Nils Trulson fyrman
d.v.s. fyrvaktare i början av 1700-talet. Även räntan från Bokebolet var
avsatt till fyren och att köra upp kol
till fyren (L32-6:l).

Fisket
Kullahalvöns läge mellan Öresund
och Skälderviken gjorde att fisket
bör ha spelat en viktig roll för för
sörjningen.
På skäldervikssidan låg Arilds
hamn och fiskeläge. På södra sidan

Figur 7b. Fyrningen ytterst på Kullaberg tillkom redan 1561. Dagens fyr är den
ljusstarkaste i Skandinavien. (Foto, CT).
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av Kullaberg vid Öresund låg Mölle
fiskeläge med sin båthamn. Det
fanns även två mindre gårdar i Möl
le med inägomarksgärde (gård i ene
mærke?) som delades med ensam
gården Gylleröd.
Fiskelägena som vardera (hver)
hade 40 fiskare lydde båda (hørte beg
ge) under Krapperup. Linné skriver
att fiskarnas får liksom getter gick
ute hela året, samt att svinen vid fis
kelägena levde på fiskhuvuden var
vid fläsket fick en obehaglig smak.
Prästgården med flera hemman
använde Arilds fiskeläge som båt
hamn och fiskade sill under somma
ren. Sillen räckte till husbehov och
ibland något för avsalu. Linné ägnar
stor uppmärksamhet åt fisket bl.a.
beskriver han de olika fiskeredska
pen och näten. Sillnäten var knutna
av fin lintråd och maskorna var så
stora att två fingrar kunde trängas
in. Sänkena bestod av stenar som
sattes på 90 centimeters avstånd.
Han skriver vidare:
»Kullasillen är ibland all svensk sill
räknad för den fetaste och bästa. Här
hålles den medelmåttiga (mellemsto
re), som varken är rätt stor eller li
ten, att vara den förnämsta. På en
fjärding av de medelmåttiga gå 4 ä 5
valar; var val är 80 sillar. Denna sil
len kommer en månad efter midsom
maren, och varar till efter Mikaelis
(29 september). Den fångade sillen
rensas, sköljes, lägges i saltlake eller
saltas, däruti hon ligger en natt, se
dan upptages hon och av struks med
handen samt insaltas uti fjärding.
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Sillen, som här fångas emellan Vigen
(Viken) och Kullen och därföre kallas
Kullasill, säljes över hela Götaland,
då folket kommer hit ifrån Q ärran or
ter att avhämta henne.« (Linné 1963
s. 309-314).

Landskapets förvandling och
den agrara revolutionen
En vanlig slutkommentar av lantmä
tare Ciöpinger om de karterade går
darna var: »står eij heller denne gårdz
ägor at utwidga eller förbättra i åker
och eng.«
Ännu under 1700-talets andra
hälft var Kullahalvön i allt väsent
ligt präglat av brist och nöd. Under
1800-talet ändrades allt detta. Ängar
och betesmarker lades under plogen
samtidigt som avkastningen på de
gamla åkrarna ökade. Orsaken till
den snabba övergången från nödens
till välståndets agrarlandskap är
inte helt utredd.
Moderna växtföljder med vallod
ling gjorde de tidigare betes och slåttermarkerna överflödiga. På åkern
odlades allt från spannmål till vin
terfoder åt djuren. Förutom själva
Kullaberg och dess sluttningar för
vandlades Kullahalvön till en helåkersbygd inom loppet av ett par ge
nerationer.
En viktig komponent i den agrara
revolutionen utgjorde de moderna
jordskiftena. Med enskiftet och laga
skiftet (udskiftningen) upplöstes sy
stemet med inägomark och utmark
och byn som funktionell enhet upp
hörde. Den tidigare koncentrerade

Figur 8. Mölle liksom Arilds fiskeläge har medeltida ursprung. I början av
1700-talet hade de båda 40 fiskare som alla lydde under Krapperup. (L32-5:l).

bebyggelsen försvann i och med att
byarna sprängdes och ett stort antal
gårdar flyttade ut och erhöll nya
gårdstomter. Resultatet för Kulla
halvön blev samma spridda bebyg
gelsemönster som andra skånska
slättbygder, trots att den historiska
bakgrunden var fundamentalt an
norlunda.
I Brunnby socken låg sedan lång
tid tillbaka byarnas ägor intrasslade
(indviklede) i varandra. Innan skifte
kunde ske måste därför gränserna
mellan byarna fastställas och juste
ras. Sydvästra delen av socknen bil
dade ett s.k. markelag bestående av
byarna Rågåkra, Smedstorp, Skätte-

kärr, Eleshult och Bräcke. Enligt
1671 års jordrevningsprotokoll ut
gjordes dessa byar sammantaget av
23 1/3 mantal som beslöts utgöra delningsgrunden för den 1824 till 1828
genomförda uppdelningen av den ge
mensamma utmarken. Totalt rörde
det sig om cirka 1250 tunnland eller
600 hektar. Först undantogs en del
gemensam mark för vägar, större
vattendiken s.k. avloppsdiken, Ny
hamns fiskeläge och en strandplan
tering vid Öresund. Söder om Ny
hamns läge avsattes även bit strand
mark för avhämtning av tång, grus
och sand. Återstående 540 hektar
fördelades sedan så att varje kame85

Figur 9. Först vid mitten av 1800-talet erhölls tydliga rågångar mellan byarna
på Kullahalvön. Gränsen mellan Krapperup och Smedstorp syns i dag som en
rak trädbevuxen vall i helåkerslandskapet. (Foto, CT).

ralt hemman erhöll 23,5 hektar. Are
alen kunde dock variera beroende på
om man erhöll bättre eller sämre
mark (Krapp ark akt 8, GI:4 sign 57).
År 1831 genomförde lantmätarna
G. V Hackvitz och Frans Hackvitz en
omfattande förrättning i norra sock
endelen som reglerade gränserna
mellan Björkeröd, Himmelstorp,
Haga, Möllehässle Krapparps by,
Krapperups sätesgård, Bräcke, Eleshult, Smedstorp, Rågåkra, Bräcke
ödeshemman, Präst- och Klockare
gården, Flundrarp, Stubbarp, Skättekärr, Fjälastorp, Mölle och Vatten86

möllan.5 Regleringen skedde främst
genom ägoutbyte mellan grannbyar(nabobyer) men därutöver skulle
varje enhet avsätta mark till kyrko
gårdens utvidgning. Efter det att de
nya rågångarna hade fastställts upp
rättades kartor och textbeskrivning
ar över ägodelningar mellan åborna i
respektive by t.ex. Krapparps by,
Björkeröd, Himmelstorp och Haga.
Dessa kartor användes senare vid
det egentliga laga skiftet (Krapperu^sarkivet GI:6 n:r 1).
Ar 1831 hade inägorna till Krap
parps by fördelats mellan åborna och

1849 genomförde lantmätaren Carl
Horneey Laga skifte.6 Ett komplette
rande skifte gjordes 1851 som också
fastställdes den 30 augusti 1852 vid
Luggude härads ägodelningsrätts
sammanträde i Stubbarp utanför
Arild. I samband med skiftet lades
flera nya raka vägar ut. Vägarna
skulle vara tio alnar (6 meter) breda
inklusive dikena. För vägarnas un
derhåll avsattes ett samfällt grustag
på cirka 0,3 hektar. Av byns 10 hem
man erhöll endast 2 gårdar kvarboenderätt medan 8 ålades utflyttningsskyldighet. Idag är bytomten
helt övergiven och Krapparps by
sammanslagen med Krapperups sä
tesgård till en enda jordregisterenhet (Krapperupsarkivet akt 20, 148,
150). Laga skiftet innebar således att
Krapparps by upphörde såväl funk
tionellt som fysiskt.

Hydrografens förändring
Uppodlingen av Kullahalvön hör i
hög grad ihop med utdikning och
dränering av våtmarker. För att få
grepp om hydrografin genomfördes
1869 en kartering av Görslövsån vat
tenområde av en Ph Åkerman. Kar
tan är i skala 1:20 000 och synnerli
gen detaljerad vad gäller topografin
med höj dkurvor med en ekvidistans
på tre fot eller 0,9 meter (Krappe
rupsarkivet akt 1002a, 1002b).
Under 1880-talet upprättades ett
stort antal täckdikningsplaner i
längdskala 1:4 000 och höjdskala
1:100 t.ex. över den tillskapade mön
stergården Lovisefred i södra delen

av Brunnby socken. Samtidigt med
täckdikningen delades marken in i
sju likstora skiften för ett modernt
sjuårigt växelbruk (Krappark. akt
54, 177b).
Ovanstående visar att skiftena gav
förutsättningar för en rad agrara för
bättringar. Främst det systematiska
växelbruket med inslag av kvävefixerande grödor som klöver samt en om
fattande dränering och täckdikning
av vattensjuka områden. Några
andra faktorer som bör ha spelat in
var bättre jordbruksredskap bl.a. ef
fektivare järnplogar, starkare draga
re och möjligen också ett förbättrat
växt- och djurmaterial. Handelsgödseln kan däremot inte förklara den
dynamiska utvecklingen under 1800talets andra hälft eftersom handels
gödsel i större skala först börjar an
vändas vid 1800-talets sista decenni
um.
Under 1900-talet specialiserades
och intensifierades jordbruket. Kul
lahalvön tävlar med Bjärehalvön på
andra sidan Skälderviken med att få
fram Sveriges tidigaste färskpotatis.
Ett flertal trädgårdsmästerier och
växthusanläggningar har tillkommit
för odling av tomat, gurka och snitt
blommor. Från slutet av 1800-talet
har fiskelägena Arild och Mölle dra
git till sig en växande skara badgäs
ter, turister och konstnärer. Närings
livet har överlag differentierats.
Trots en begynnande urbanisering är
Kullabygden fortfarande agrart präg
lad. En likhet med förhållandena
före den agrara revolutionen är
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Figur 10. Kullabergs karaktär har förändrats starkt de senaste hundra åren.
Idag är igenväxning och förslyning ett större hot mot den biologiska mångfal
den än vedtäkt och överbetning. (Foto, CT).

emellertid böndernas tidsbrist och
jäkt för att hinna med jordbruks
årets olika moment.
Det pastorala landskapet före in
dustrialismen och den agrara revolu
tionen var ett landskap som nätt och
jämt kunde föda sin befolkning. För
människorna var bristen på kalori
rik näring särskilt fett ett ständigt
problem. Vid minsta störning av
jordbruket under äldre tid blev Kul
labygdens odlingslandskap också ett
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nödens landskap. I dag däremot
präglas Kullahalvön av en rik jord
bruksbygd, där ett svårlöst problem
utgörs av övergödning och kväveläckage (kvælstofudledning) till Öre
sund och Skälderviken. Samtidigt
som sly och ene (slåen og enebær)tar
över de öppna betesmarkerna. Det ti
digare kala Kullaberg växer snabbt
igen (vokser hurtigt til) och den tidi
gare artrika gräs och örtfloran
trängs undan.

NOTER
1. Anton Ciöpinger föddes 1671 sannolikt i Östergötland och fick sin lantmätarexamen 1695. Han
böljade sin bana i Stockholm men skickades till Skåne 1696 och arbetade på olika håll i generalguvemementet. Omkring 1702 slog han ner i Jonstorp vid Skälderviken . Ciöpinger togs tillfångs
av danskarna 1709-10 men frigavs efter slaget vid Helsingborg. År 1711 drabbade pesten Skåne
men 1712 fortsatte Cöipinger sitt karteringsarbete fram till sin död 1738. Senare under 1700-talet karterades stora delar av Kullahalvön av Johan Hielmberg och bröderna Daniel och Carl Ja
cob Björkegren. (Eriksson 1992 s. 66-84). Tollin 1992.
2. Linné 1963.
3. Carellei 1998
4. Sjöbeck 1947.
5. Frans von Hackvitz var född 1802 och död i Landskrona 1856. om lantmätarna se Ekstrand 1903
nr 1947 och 1980).
6. Carl Homeey 1806-1861) Ekstrand 1903 nr 1991.
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Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle
Lantmäteriakter
Brunnby socken
L32-21:l Skättekärr 1703
L32-8:l Fjälastorp 1707
L32-6:2 Bökebolet Jöns Collén 1685, Anton Ciöpinger 1712
L32-20:l, 1712 Rågåkra, Smedstorp, Brunnby,
Prästgård och Klockargården.
L32-5:l, 1718. Bärekull, Mölle, Gylleröd, Björkeröd, Himmelstorp.
L32-13:2 Krapperup 1718 m. Möllehässle
L32-4:l Bräcke 1720
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Småbruk, ideologi och landskap
- egnahemsbildning i Skåne under 1900-talet
Av Tomas Germundsson
Den svenska motsvarigheten till ett
danskt statshusmandsbrug är ett
jordbruksegnahem, dvs ett småbruk
tillkommet genom statligt engage
mang under första halvan av 1900talet. Liksom i Danmark har emeller
tid den svenska termen en betydelse
som går utanför de byggnader och odlingsenheter som kallas statshusmandsbrug/egnahem.
Husmands
brug och egnahem ingår i de respekti
ve ländernas moderna agrarhistoria,
och för många människor leder asso
ciationerna till en speciell till
komsthistoria, men också till en viss
livsform och en speciell kultur. Möj
ligtvis är dessa föreställningar mer
homogena i Danmark, där statshus
mandssteder i större utsträckning än
jordbruksegnahem i Sverige har en
koppling till det öppna odlingsland
skapet. Den sammanhållna småbrukskultur som formats i många
husmanskolonier i Danmark har få

motsvarigheter i Sverige och den har
heller inte bestått lika länge.1
Jordbruksegnahem finns över hela
Sverige, och de har därmed fogats in
i regioner och bygder vars motsvarig
het knappast finns i Danmark: ensli
ga småställen i de småländska sko
garna, mindre jordbruk i skärgårdar
na och nyodlingsställen i de norr
ländska skogslänen kan mycket väl
ha egnahemsbakgrund. Längst i sö
der, i Skåne, är förtecknen andra och
här är jordbruksegnahemmen i stor
utsträckning knutna till slättbyg
dens odlingslandskap. Tillkomna un
der första halvan av 1900-talet - ofta
som småbrukskolonier - påminner
skånska jordbruksegnahem på flera
sätt om danska statshusmandsbrug
(jmf fig. 1). Andra skånska trakter som skogsbygden i norr - har en eg
nahemsbildning som mer påminner
om hur det ser ut i andra regioner i
Sverige (jmf fig. 2).

Tomas Germundsson (f. 1954), fil. dr i kulturgeografi, lektor vid Institutionen for kulturgeografi och
ekonomisk geografi, Lunds universitet. Forskar i kulturlandskapets förändringar under främst
1800- och 1900-talen. Skrev 1993 avhandlingen Landsbygdens egnahem som behandlar den svens
ka småbrukarrörelsen. Redaktör (tillsammans med Peter Schlyter) och medförfattare till bandet At
las över Skåne (1999) i Sveriges Nationalatlas. Är för närvarande verksam i forskningsprojektet
Människa - makt - modernitet i vilket det skånska godslandskapet undersöks i ett historiskt per
spektiv.
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Figur 1. Egnahemsområde i Köpingsberg i södra Skåne, tillkommet under
1920-talet. Foto: Mats Riddersporre. Godkänd för spridning.

Termen »småbruk«, som redan an
vänts flera gånger och som återkom
mer i det följande är inte helt lätt att
definiera. Ur ekonomisk synpunkt
ligger det närmast till hands att defi
niera ett småbruk som ett familje
jordbruk som är icke-reproduktivt,
dvs en driftsenhet som inte kan re
produceras utan att någon hushållsmedlem drar in inkomster från an
nat håll än den egna jordbruksdrif
ten.2 Ur ett bebyggelsegeografiskt
perspektiv så kan man för den period
som behandlas här, dvs första delen
av 1900-talet, definiera ett småbruk
som ett jordbruk med mindre än 10
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hektar åker, men med tillägget att de
flesta småbruk i Sverige hade
mindre åkerareal än så.3 Båda dessa
definitioner är tillämpliga på de allra
flesta enheter som tillkommit som
jordbruksegnahem, även om undan
tag naturligtvis kan finnas.
Egnahemsverksamhetens
bak
grund i Sverige är intimt kopplad till
samhällsutvecklingen under det
sena 1800-talet, dvs under den tid då
industrialiseringen på allvar tog fart
i landet och då urbaniseringen blev
en faktor att räkna med. Liksom
dansk statshusmandsbildning hand
lar svensk egnahemsverksamhet om

statligt stöd till småbruksbildning
på landsbygden. I ett nutidsperspek
tiv kan det synas märkligt hur in
dustrinationen Sverige vid tiden for
det förra sekelskiftet gav stöd åt ny
bildning inom det lilla jordbruket.
Var inte denna försörjningsform
överspelad? Borde inte medlen ha
satsats på industrin, på det moder
na? Och om jordbruket fokuserades varför stöd till de minsta enheterna?
För att svara på frågorna måste vi
försöka flytta perspektivet från nu
till då. Det låter sig knappast göras
fullt ut, och det är naturligtvis sant
som Kirkegaard skrivit, att vi lever
historien framlänges, men att vi
bara kan beskriva den baklänges.
Men om vi ändå gör försöket att se
1900-talet, inte ur vårt tillbakablick
ande perspektiv, utan i 1800-talets
framåtblickande, så är industrins
»segertåg« inte så självklart. Inte
heller utvecklingen inom jordbruket.
Som framgår i det följande uttalades
det i Sverige många skäl for ett stat
ligt småbruksstöd for något hundra
tal år sedan. Genom att sätta dem i
sitt historiska perspektiv kan vi för
hoppningsvis förstå varför de också
fick sådan genomslagskraft. På så
sätt vävs samhällshistoria och landskapshistoria samman, och syftet i
denna artikel är att beskriva egnahemsverksamhetens bakgrund och
hur den påverkat den skånska lands
bygden.
Småbruksbildningen inom egnahemsram har i ett nationellt per
spektiv varit betydande i Skåne. Re

dan från starten rönte verksamheten
stort intresse i sydligaste Sverige,
och under lång tid var Kristianstads
län det län där flest egnahemslån till
småbruk delades ut. Generellt för
sköts egnahemsverksamheten så
småningom mot norra Sverige, och
den blev bl.a. en del av kolonisering
en i Norrland. Alla egnahemslån gick
inte till nybildning av småbruk, utan
lånen kunde också utnyttjas för att
köpa och rusta upp torp eller andra
mindre enheter. Ser man emellertid
enbart till nybildningen av jordbruksegnahem intar det andra forna
Skånelänet - Malmöhus län - en tät
position i den tidiga egnahemsverk
samheten.
Fram till år 1936 hade 48.672 lån
beviljats till jordbruksegnahem i
Sverige. Det finns ingen statistik
som visar hur den regionala fördel
ningen av samtliga dessa lån ser ut,
men av de drygt 36.000 jordbrukslägenheter som år 1936 fortfarande
var egnahemsbelånade fanns knappt
5.000 i Skåne.4 Provinsen tillhör där
med de egnahemstätaste i Sverige,
men småbruken är ändå ganska
osynliga i den gängse bilden av Skå
ne och det skånska landskapet.
Självklara teman som de stora skån
ska slotten och de traditionella by
miljöerna med sina korsvirkesgårdar
(bindingsværksgårde), pilevallar (di
ger med pilebevoksning) och öppna
landskap finns väl representerade
både i turist- och landskapsböcker
och inom kulturmiljövården. Små
bruksbildning (dannelsen af små93
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brug), men även t.ex. landsbygdsindustri, är fenomen som haft svårare
att hävda sig i sådana sammanhang,
trots att de berört många människor
och lämnat (efterladt) många spår i
landskapet. I detta perspektiv finns
det alltså anledning att något när
mare studera de mindre jordbruk
som tillkom under 1900-talets första
halva, och som präglat landskapet på
så många ställen.

Kort egnahemshistorik
Den direkta förutsättningen för
statsstödd egnahemsbildning i Sveri
ge var inrättandet av statens egnahemslånefond år 1904. Från denna
kunde lån erhållas dels för jordbruksegnahem, dvs småbruk, dels
för bostadsegnahem, vilket var bo
stadshus med egen tomt. Det maxi
mala beloppet för ett jordbruksegnahem sattes till 5000 kr, och det be
stämdes att högst 5/6 av enhetens
värde fick utgå som lån. Egnahems
lån var därmed ingen möjlighet för
de allra fattigaste. Minst en sjättedel
av småbrukets kostnad skulle man
själv ha sparat ihop til och i lagens
kungörelse hette det att låntagaren
»ej Iskulle/ sakna medel att själv i
någon mån bidraga till, det egna
hemmets bildande, men vara i behov
av kraftigt stöd for dess förvärvan

de«. Räntan på ett egnahemslån sat
tes till 3,6 %. Lånet delades i två lika

delar, en amorteringsdel (gradvis
nedbetalings del) och en stående del.
De tre första åren var amorteringsfria och lånekonstruktionen innebar
att återbetalningstiden för ett jordbruksegnahem blev 26 år. Den ståen
de delen av lånet skulle betalas till
baka senast fem år efter den sista
amorteringen.5
Inom ramen för egnahemslånelagen (låneloven) bestämdes att det i
första hand var landets hushåll
ningssällskap som skulle förmedla
egnahemslånefondens medel. Hus
hållningssällskapen i Sverige var en
statlig inrättning för jordbrukets be
främjande, och de var knutna till
länsindelningen. I många hushåll
ningssällskap valdes speciella egna
hemsnämnder för handhavandet av
egnahemsfrågorna, men i flera säll
skap hade det ordinarie förvalt
ningsutskottet hand om dessa frågor.
Det fanns också möjligheter för bolag
och föreningar att få förmedla egna
hemslån ur den statliga fonden, un
der förutsättning att man underkas
tade sig vissa villkor. Det gällde
främst bestämmelser om vinstmaximering, samt om möjligheterna för
staten att utföra kontroll av verk
samheten. Det var ett sätt att mot-

Figur 2.1 skogsbygden i Skåne, liksom i det angränsande Blekinge varifrån bil
den kommer, uppfördes egnahemsbebyggelsen oftast i trä och i en traditionell
stil. Den svenska stugan kan mycket väl ha egnahemsbakgrund. Foto: Tomas
Germundsson.
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verka jordspekulation, något som
inte sällan förekom i de privata bolag
(foretagender) som handlade med
jord utanför den statliga verksamhe
ten.6
Det var tveklöst (uden tvivl) jordbruksegnahemmen som ådrog sig det
största intresset vid lånelagens till
komst, medan bostadsegnahemmen
kom att uppleva sin glansperiod någ
ra decennier senare, då stadsnära
egnahemsområden blev ett påtagligt
(påfaldende) inslag i den svenska ur
baniseringsprocessen. Det var också
till jordbruksegnahem den större de
len av egnahemslånen förmedlades
under verksamhetens inledningsske
de. Debatten om småbrukets framti
da möjligheter fördes av ett brett
spektrum av samhällsdebattörer, och
engagemanget reflekterar hur vikti
ga frågorna om jord, arbete och bo
sättning var i det fortfarande starkt
agrart präglade Sverige.7 I ett par
decennier hade idén om ett statligt
stöd till nybildning av mindre jord
bruksenheter kommit på tal i sam
band med flera av tidens mest dryf
tade samhällsfrågor. Av dessa kan
nämnas arbetskraftsbehovet på
landsbygden, koloniseringen av
Norrland, amerikaemigrationen, den
framväxande socialismen, jordbru
kets effektivitet och den begynnande
upplösningen av det svenska bonde
samhället.8 Mot bakgrund av denna
brokiga historia är det knappast för
vånande (næppe forbavsende) att
den praktiska utformningen av egnahemslånelagen år 1904 blev ett re
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sultat av kompromisser. Bakom en
stor samstämmighet kring att staten
konkret borde stödja egnahems verk
samheten fanns en betydande varia
tion av bevekelsegrunder och skilda
(forskellige) önskemål om utform
ning. Under 1890-talet hade flera
kommittéer arbetat med frågor som
hade direkt bäring på småbruksbildningen och mot slutet av decenniet
tillsattes den s.k. egnahemskommittén. Initiativet till denna kom till
stor del från landsbygdens arbetsgi
vare. Problemen att i emigrationens
och urbaniseringens tidevarv finna
arbetskraft till landsbygdens stor
jordbruk, skogsbruk och industrier
hade blivit allt mer påtagliga (på
trængende), och en lösning vore att
underlätta bosättning för egendomslösa på landsbygden. Detta arbetsgivarperspektiv avspeglar sig i kom
mitténs betänkande från 1901, där
det heter att ingen jordbrukslägenhet borde »vara så stor, att en arbeta
re derå har full sysselsättning och så
ledes genom dess förvärvande skulle
upphöra att vara arbetare i vanlig
mening och i stället ingå i de egentli
ge jordägarnes klass«? En egnahem
sägare skulle således alltid utgöra en
arbetskraftsreserv, och i ett bredare
samhällsperspektiv ansåg kommit

tén att landet befrämjades av en bo
fast arbetarstam: »Obestridligt är,
att staten måste vara i hög grad in
tresserad av, att arbetarerebefolkningen, som utgör en så stor del af
landets invånare, lefver under lugna
(trygge), förnöjsamhet alstrande (for-

nødenheds skabende) villkor«.™ Det
fanns dock även andra röster i debat
ten, främst liberala, som menade att
småbruken skulle vara självbärande
familjejordbruk. Situationen påmin

ner om den i Danmark, där socialde
mokraterna och stora delar av Ven
stre önskade att husmandsbrugen
skulle bli så pass stora att de funge
rade som självbärande familjejord
bruk, medan Höjre, for att säkra ar
betskraften, ville att husmannen
också skulle vara tvungen att arbeta
på annat håll (til anden side).11 Ock
så i svensk jordbruksbygd sågs små
bruket ofta som ett nödvändigt kom
plement till storjordbruket, och rek
torn för lantmannaskolan i Hvilan i
Skåne skrev 1902: »Jag kan dock ej
underlåta påpeka det faktum, att
småbruken äro en nödvändig förut
sättning för större jordbruk, samt att
man vid de gårdar, där det finnes ett
visst antal småbruk, ej plägar lida
brist (mangel)på arbetskrafter. Däre
mot, där sådana småbruk aldrig fun
nits, eller där man systematiskt ren
sat bort dem för att få gårdar och
hemman - klara - från småtorp och
husmän, lider man brist på arbetare
och anser sig då hafva orsak till
missbelåtenhet (misfornøjelse) med
vår Herre, som ej låter sådana regna
ned från höjden, när man som bäst
behöfver dem«.12
Ett påtagligt drag i debatten var
också det moraliska budskapet. Eg

nahemslånen var ägnade åt dugliga
och pålitliga medborgare, menade
man, och i lånelagen från 1904 hette

det att »egnahemslåntagare skall äga
god frejd (anseelse), samt vara känd
för sparsamhet, nykterhet (nøjsom
hed) och hedrande vandel«.12 Att så
var fallet skulle bevisas genom un
derskrifter och intyg (skudsmål). Det
liknade mycket situationen i Dan
mark där låntagaren skulle »fram
skaffe en attest fra kommunalbesty
relsen for att være en ædruelig og hæ
derlig person, som kan antages egnet
til at drive et mindre landbrug«.14

Från idé till verklighet
Efter långa debatter och ett flitigt
lagstiftningsarbete (lovfroberedende
arbejde) inrättades den svenska egnahemslånelagen år 1904 och verk
samheten gick över i sin praktiska
fas. Inledningen blev trevande och
man kan knappast påstå att de allra
första årens statliga egnahemsverksamhet infriade de högt ställda för
väntningarna. Flera faktorer verka
de återhållande på utlåningen. Ett
helt nytt regelverk skulle efterlevas,
och man märker att hushållnings
sällskapen kände en viss rådvillhet i
inledningsskedet, kanske främst be
tingad av oron for det ekonomiska
ansvar som lades på dem. En kritik
som omedelbart hördes från flera
håll (sider) var att maximivärdena
(max rammerne) för utlåning var all
deles för låga. Det ledde till debatt i
riksdagen, där ett förslag om höjt
maxibelopp vann bifall redan år
1906. Lånebeloppet för jordbrukseg
nahem höjdes då till 6.000 kr och för
bostadsegnahem till 4.000 kr. Ytterli97

gare problem som påtalades var svå
righeten att finna jord till egnahemsbildning samt den jordspekulation
som förekom. För att råda bot på det
ta inrättandes år 1907 en statlig
jordförmedlingsfond ur vilken hus
hållningssällskap, föreningar och bo
lag kunde låna pengar till större
markinköp avsedda (med henblik på)
att styckas och försäljas. Hushåll
ningssällskapen visade sig dock myc
ket ovilliga till att låna pengar ur
fonden, och dess medel kom nästan
uteslutande (udelukkende) att ut
nyttjas av bolag och föreningar.15
Så småningom tog egnahemsverksamheten bättre fart, och redan efter
några år var efterfrågan så stor att de
ursprungliga 10 miljoner som avsatts
i lånefonden började ta slut. Ar 1908
togs ett beslut att för perioden 19091913 avsätta ett belopp på 5 miljoner
kronor årligen till den statliga egnahemsutlåningen. Men återigen (igen)
visade sig att man tagit till i under
kant, och år 1912 beslutades om en
höjning av det årliga beloppet till 7,5
miljoner kronor. Beloppet kom senare
att höjas ytterligare, och från
omkring 1920 och fram till mitten av
trettiotalet
förmedlades
årligen
omkring 16-18 miljoner kronor till egnahemsbildning. Trots höjningarna
av det tillgängliga lånebelopet mot
svarade resurerna inte efterfrågan,
och många hugade (interesserede)
egnahemslåntagare fick sina ansök
ningar avslagna i brist på medel.
Parallellt med att medlen till egnahemslånefonden ökade höjdes ock
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så det maximala beloppet för ett eg
nahemslån. Redan under verksam
hetens tidigaste år höjdes beloppet,
och fler höjningar följde. Mest mar
kant var ökningen under åren 191820, då maxibeloppet för ett obebyggt
jordbruksegnahem höjdes från 8000
kr till 15000 kr.16

Tidiga eganhemsbildningar i
Skåne
Under den första tioårsperioden ef
ter lånelagens inrättande 1904 var
Skåne en av de provinser där egnahemsverksamheten var mest bety
dande. Det var också ett av de områ
den där egnahemsbildningen fick
mest påtaglig inverkan på landskaps
bilden, eftersom många egnahem här
tillkom som småbrukskolonier. En
av orsakerna till detta är att land
skapet är rikt på storgods. Inneha
varna av dessa domäner visade i
många fall intresse av att sälja av
mark under det sena 1800- och tidiga
1900-talet, och det betydde att rela
tivt stora arealer blev tillgängliga för
småbruksbildning. Kapitalet man
frigjorde användes i regel för att in
vestera inom den egna jordbruksdrif
ten, t.ex. i nya byggnader, maskiner
och i dräneringsföretag. 17 Frågan i
vilken grad arbetskraftsbehovet, dvs
det skäl (den grund) som så ofta hör
des i egnahemsdebatten, påverkade
den konkreta egnahemsbildningen
är svår att besvara. I vissa fall är det
uppenbart att egnahemslåntagare
var knutna till näraliggande gods,
men det är knappast något domine-

rande drag.18 Någon motsvarighet
till de danska »Oktoberlovene« från
1919, som möjliggjorde upprättande
av husmandsbrug på utstyckad stat
lig jord, eller »lensafløsningen«, som
gav utrymme för husmandsbrug i
samband med majoratens övergång
till fri egendom, fanns inte i Sverige.
Däremot var det ganska vanligt att
det vid stordomänerna i Mellanskåne i samband med skiftesreformerna
under 1800-talet bildats relativ av
lägset belägna (afsides beliggende)
betes- och skogslotter som man sena
re sålde av. Genom ökade arbetspri
ser och strävan att intensifiera drif
ten på mer närbelägna marker blev
dessa marker allt mindre attraktiva.
Ett alternativ var då att sälja dem,
t.ex. för egnahemsbildning. Det är
uppenbart att det fanns en marknad
för sådana enheter. När egnahemsverksamheten väl kommit igång ef
ter de första trevande åren, fanns det
alltid fler låneansökningar än vad
som kunde beviljas, och överallt där
mark styckades upp för småbruk i
egnahemsregi blev också fastigheter
na (ejendommene) sålda. Småbruksbildningen blev därmed en påtaglig
del av landskaps- och bebyggelsebil
dens förändring under det tidiga
1900-talet - i Skåne liksom på
många andra håll i Sverige.
I det följande skall två exempel på
egnahemsbildningar i Skåne under
1910-talet beskrivas lite närmare,
för att konkretisera egnahemsverksamhetens utfall i sydsvenskt agrar
samhälle.

Trulstorp 1908-191019
Inom hemmanet Trulstorp, i Södra
Rörums socken strax norr om Hörby
i mellersta Skåne, bildades under
åren 1908-1910 sju stycken jordbruksegnahem. Trulstorp ligger ca
två kilometer norr om Södra Rörums
by, och ytterligare två kilometer åt
nordväst ligger godset Göingeholm.
Trakten domineras av skog, men
landskapet öppnar sig ofta i mindre
åker- eller betesmarker. De nybilda
de egnahemsfastigheterna varierade
i totalareal från knappt 10 hektar till
ca 20 hektar, medan åkerarealen var
mellan 1 och 4 hektar (se fig. 3 och
4). Alla enheterna bestod huvudsak
ligen av skog. Marken såldes av två
privatpersoner som tidigare bedrivit
jord- och skogsbruk här. Den ene av
marksäljarna behöll ett lantbruk om
45 hektar efter egnahemsbildningen,
medan den andre sålde all sin mark
och flyttade från trakten.
Den första försäljningen i Trul
storp gjordes 1908, då en fastighet på
totalt 19 ha och med 2,8 ha åker, sål
des till en snickare från Malmö. Den
ne var gift och hade fyra barn i ål
dern 6-13 Ar. I sin egnahemslåneansökan bifogade han en ritning över
den byggnad, som han ämnade upp
föra på fastigheten, samt ett kostnadsförslag. Fastighet och byggan
der beräknades kosta 6.000 kr, och
den begärda lånesumman var 5.000
kr, dvs. det maximala beloppet vid
denna tid. Egnahemsnämnden bevil
jade ett lån på 4.800 kr.
Det visade sig snart att malmö99

Figur 3, Egnahemsbildning i Mellanskåne på 1910-talet. Området är tämligen
skogspräglat och de jordbruksegnahem som tillkom här hade ett par tre hektar
åker, medan totalarealen för fastigheterna var mellan 10 och 20 hektar. Det vi
sade sig vara svårt att få ekonomin att gå ihop för egnahemsfamiljerna och fle
ra fastigheter såldes på exekutiv auktion under 1920- och 30-talen. Källa: Eko
nomiska kartan för Malmöhus län 1914.

snickaren fick problem med att full
följa sina planer. Vid en inspektion
av egnahemsnämndens representant
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1909 var arbetet med byggnaderna
inte slutfört, och nämnden höll där
för inne en del av lånet. Så smånin

gom färdigställdes dock husen och
därmed utbetalades också den sista
delen av lånet. Familjen tycks emel
lertid aldrig ha kommit till rätta med
driften av sitt egnahemsbruk, och år
1911 gick snickaren i konkurs. Trots
detta lyckades man behålla det lilla
jordbruket, som efter en boskillnad
skrivits på hustrun. I ett brev i sam
band med konkursen skrev makarna
till egnahemsnämnden:
»Vi vilja gerna behålla vår lilla jord
lapp och på bästa möjliga vis arbeta
oss fram, trots de vidriga förhållan
den hvarunder vi leva. Vi hade nog
tänkt oss att vår äldste pojke en gång
skulle taga egendomen om hand. Det

ta kan ju alls icke ske om vi ej kunna
få behålla den.«
Vid en syning två år senare grusa
des familjens planer definitivt. Hus

hållningssällskapets jordbrukskon
sulent rapporterade då under två av
synprotokollets punkter - »Hur skö
tes lägenhetens åker (trädgård)?« och
»Hur hålles byggnaderna i stånd?« helt kort: »Miserabelt«. Några djur
fanns inte på gården. Konsulenten
rekommenderade att innehavaren
inte skulle få behålla egnahemslå
net, vilket också blev nämndens be
slut. Tre år efter det att lånet tagits
tvingades alltså snickaren från
Malmö att sälja sitt egnahem. Den

Figur 4. Ett av jordbruksegnahemmen i Trulstorp, byggt på 1910-talet (jmf kar
ta i fig. 3). Foto: Tomas Germundsson.
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nye köparen, som också övertog eg
nahemslånet, innehade småbruket i
tio år. Näste ägare behöll fastigheten
i endast ett år, och 1922 såldes den
vidare till en f.d. statare (landarbej
der). Denne var gift, och hade vid till
trädet fem barn i åldern 4-23 År. Han
hade kvar jordbruket och egnahem
slånet fram till trettiotalets slut.
Snickaren från Malmö var inte den
ende i den framväxande egnahemskolonin i Trulstorp som fick problem
med att hålla sitt småbruk på fotter.
Tvärtom, de flesta av egnahemsfastigheternas första låntagare klarade
sig endast ett par år, och tvingades
sedan sälja vidare till någon annan.
Egnahemsbildningen i Trulstorp
åren 1908-1910 antyder således att
småbruksbildning i böljan av nitton
hundratalet var ett vanskligt projekt
under de förhållanden som rådde i
skånsk mellanbygd, där skogen do
minerade och åkermarken var liten.
Den ekonomiska situationen för fler
talet egnahemspionjärer i Trulstorp
blev ganska snart ohållbar. Det lilla
sparkapital som egnahemlåntagarna
hade gick åt för att betala den del
(1/6) som lånet inte täckte. Även om
den egna driften till nöds kunde för
sörja familjen, var man beroende av
inkomster från lönearbete eller från
försäljning av jordbruksprodukter
för att betala de årliga avgifterna på
lånet. För de första låntagarna på re
spektive enhet blev situationen extra
pressad; att starta ett jordbruk från
grunden innebar stora kostnader och
mycket arbete. Flera av småbrukar
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na tvingades till exekutiv auktion.
Egnahemslåntagarna i Trulstorp till
hörde nästan uteslutande jordbruk
sproletariatet. De flesta var lantar
betare eller statare, någon var hant
verkare. De flesta var hemmahöran
de i trakten, och endast några ensta
ka hade flyttat ett längre avstånd.
Även om nästan samtliga egna
hem i Trulstorp bytte ägare under de
första fem åren fanns ständigt nya
köpare av egnahemsbruken. Så när
småbruken väl etablerats i böljan av
nittonhundratalet, blev de ett bestå
ende inslag i landskapet. Marker
som tidigare huvudsakligen varit
skog under större enheter fick ett in
tensivt utnyttjande under egnahemsepoken, som kan sägas ha varat
fram till 1940-talet. Idag utgör inget
av de forna egnahemmen en brukningsenhet. Husen har blivit fritids
bostäder och skogen har delvis kom
mit tillbaka. Men byggnaderna, vä
garna och odlingsspåren finns kvar
och sätter sin prägel på landskapet i
Trulstorp, liksom motsvarande pro
jekt på många andra håll i Skåne.

Vanstadtorp 1905-1220
Som en kontrast till egnahemsbild
ningen i Trulstorp kan tillkomsten
av ett mindre antal småbruk i Van
stadtorp illustrera hur den statsstödda verksamheten kunde falla ut i
den öppna slättbygden. Vanstadtorp
är ett mindre gods som ligger i södra
Skåne, ungefär en mil öster om Sjö
bo. År 1891 blev en konsul Hugo
Lindgren från Malmö ägare till fas-

Figur 5. I den öppna slättbygden var de tidiga egnahemsbruken ganska små,
som t.ex. här i Vanstad i södra Skåne, där de omfattade ca 4-5 hektar god åker
mark (enheterna med nummer 12-23). Ekonomiskt klarade sig dessa småbruk
bättre än de i Trulstorp i mellanbygden (jmf fig. 3). Källa: ekonomiska kartan
för Malmöhus län 1914.

tigheten. Lindgren ägde flera mejeri
er i Skåne och var en stor mjölk- och
smörexportör under 1800-talets se
nare del. När egnahemslånelagen
trätt i kraft 1904 var Lindgren tidigt
ute och gjorde flera avstyckningar på
Vanstadtorp som sedan såldes som
egnahem. Kartan i fig. 5 visar hur ett
mindre antal jordbruksegnahem till
kom strax norr om Vanstadtorp un
der åren 1905-1912, medan ritnin
gen i fig. 6 visar hur husen såg ut.
Enheterna tillkom på betydligt bätt
re odlingsjordar än de i Trulstorp,

och det visade sig att dessa småbruk
genom en kombination av spann
målsodling (kornproduktion) och
djurhållning i regel kunde försörja
en familj på ett tryggare sätt än mot
svarande enheter i skogsbygden. De
exekutiva auktionerna lyser i Van
stadtorp med sin frånvaro, och de ur
sprungliga låntagarna behöll sina
egnahem betydligt längre tid än sina
kollegor i Trulstorp.
En av de första egnahemslåntagarna visade sig vid en syn år 1920 ha
ett väl fungerande småbruk och ägde
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Figur 6. Ritning till ett av jordbruksegnahernrnen i Vanstad. Källa: Egna
hemsnämndens arkiv. Landsarkivet i Lund.

bl.a. en häst, två kor, ett ungdjur, två
svin och åtta höns. Liknande rappor
ter finns från de flesta av Vanstadtorps egnahem och visar i en jämfö
relse med Trulstorp att förutsätt
ningarna för ett framgångsrikt små
bruk var varierande i Skåne under
det tidiga 1900-talet. Ur social och
ekonomisk synpunkt skilde sig inte
låntagarna på de båda platserna inte
speciellt mycket åt. De flesta av dem
var jordbruksarbetare, statare eller
statdrängar (landarbejderkarle) några få hantverkare - och de var så
gott som alla familjefader. De lånade
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ungefär lika stora summor till sina
egnahem, men det visade sig alltså
att förutsättningarna var bättre i
slättbygdens Vanstadtorp än i mel
lanbygdens Trulstorp.
Småbruken i Trulstorp och Van
stad representerar en typ av egnahemskolonier som är vanliga, men
som påverkade landskapet i ganska
ringa omfattning. Det är lätt att pas
sera dem i utan att inse att de har en
gemensam historia och att de är till
komna vid samma tid. Ett annat ex
empel på småbruksbildning i Skåne
kan få representera de områden som

genomgick mer omfattande bebyg
gelse- och landskapsförändringar,
och som därmed är tydligare också i
dagens landskapsbild. Exemplet är
hämtat från den öppna bygden vid
Ringsjön i mellersta Skåne.

Osbyholm 1905-1421
Småbruksbildningen vid Osbyholm
var ett av de större egnahemsprojekten som genomfördes i Skåne under
decenniet efter lånelagens tillkomst.
Osbyholm var vid den aktuella tiden
ett säteri (hovedgård) som drevs i ak
tiebolagsform och ägdes av F. H. von
Seth. Under tioårsperioden 19051915 gjorde von Seth en mängd ägo
styckningar på sina domäner, dels på
själva säteriet, men också på andra
fastigheter som aktiebolaget inneha
de. Syftet med dessa styckningar var
att sälja mark i smålotter, företrä
desvis till egnahemslåntagare. Un
gefär ett femtiotal lån, förmedlade i
första hand av hushållningssällska
pet men också av Malmöhus läns egnahemsförening, användes för att
upprätta småbruk på säteriets mar
ker. Detta var dock inte all småbruksbildning som förekom i områ
det under perioden: många mindre
fastigheter tillkom och såldes också
utan hjälp av egnahemslån.
Utstyckningsverksamheten i säte
riets närhet framgår av fig. 7. Man
började med områdena A och D på
kartan, vilka var laga skifteslotter
från 1849. År 1905 styckades dessa
upp i smålotter, varav de flesta sål
des som jordbruksegnahem. Områ

dena B och C blev nya laga skif
teslotter (udskiftningslodder) i en
lantmäteriförrättning 1905. Områ
det C delades därefter så, att gården
Tappavitt (Cl) förblev en enhet på ca
20 ha, medan området C2 efter någ
ra år såldes till Malmöhus läns egnahemsförening.
Ar 1908 genomfördes en ny och
omfattande lantmäteriförrättning på
Osbyholm. Säteriet, som i det laga
skiftet (den lovfæstede udskiftning)
1849 hade samlats till en enda ägo
areal, styckades detta år i inte
mindre än 98 olika delar. Det största
antalet av dessa lotter var dock för
svinnande små; något hektar eller
ännu mindre. När försäljning sedan
skedde, kombinerade köparen ett
lämpligt antal sådana lotter till en
lagom (et passende) stor areal. Det
var en form av markförsäljning i
»lösvikt«, där köparens kassa - i de
flesta fall förstärkt med ett egna
hemslån B fick avgöra hur stor bit
som kunde bli aktuell. Ett småbruksområde som bildades på detta sätt
är litt. I på kartan. De övriga områ
dena i kartan blev egnahemssmåbruk under de följande åren. Rit
ningen i fig. 8 visar ett av småbruken
i närheten av Osbyholm.
För egnahemslåntagarna vid Os
byholm var villkoren i många styck
en desamma som i Trulstorp eller
Vanstad. Man kom ur samma sociala
skikt och man startade småbruk av
ungefar samma storlek. Förutsätt
ningarna i Osbyholm påminde dock
mest om dem i Vanstadtorp, och det
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Figur 7. Egnahemsbildning i Ringsjöbygden i mellersta Skåne under 1910-talet. Marken såldes av från säteriet Osbyholm och området kom att bli ett av de
större egnahemsprojekten i Skåne vid denna tid. Processen förklaras närmare
i texten. Källa: Ekonomiska kartan över Malmöhus län 1914.

visade sig att de flesta av egnahem
men blev till fungerande småbruk.
Tidvis var dock svårigheterna stora,
och speciellt i inledningsskedet var
det mycket svårt att få tillräckliga
inkomster for att betala ränta och
amorteringar. Det hände då att lån
tagarna vände sig till egnahems
nämnden för att få uppskov (opsæt
telse) med sina inbetalningar. Det
fanns nämligen en förordning som
sade att ränteuppskov kunde bevil
jas »vid synnerligen behjärtansvärd
anledning utanför låntagarens för
vållande«. För att detta skulle kunna

godkännas måste någon betrodd per
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son göra en besiktning och intyga si
tuationens allvar. I Osbyholm var
det pastoratsordföranden (kirkebogs
føreren) som anlitades (blev betroet)
i detta ärende. Han hette C. G. J. von
Seth och var en släkting till säteriä
garen F. H. von Seth. På hösten 1910
- efter en usel sommar - skrev pas
tor atsordförande följande:
»Om någonsin anser jag, att räntefrihet i år bör medgifvas dem. Jag träf
fade också NJ och EO, som efter de
andra sade sig hafva inskickat en dy
lik ansökan. Förhållandet är lika för
dem alla, och de hafva jorden alldeles
intill hvarandra på No 4 Råby. Alla

äro hyggliga, ordentliga och arbet
samma menniskor, men tyvärr sak
na de motståndskraft, och fara är, att
de duka under, ifall de blifva för
hårdt åtgångna.«
I denna situation visar det sig allt
så att egnahemslåntagarna trots sitt
självägande befann sig i en fortsatt
beroendeställning. Hela verksamhe

ten var knuten till ett patriarkaliskt
socialt nätverk som involverade både
markägaren, pastoratet och hushåll
ningssällskapet.

Om man ser till landskapspåverkan i Osbyholm i samband med egnahemsbildningen var den omfattan
de. Ett hundratal hektar inom ett
tämligen begränsat område, ca 6x4

Figur 8. Ritning till ett av jordbruksegnahemmen i närheten av Osbyholm. Käl
la: Egnahemsnämndens arkiv. Landsarkivet i Lund.
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km, övergick från att ha varit öppna
vida åkermarker till att bli ett små
brukets finmaskiga landskap. Under
ett tiotal år restes mer än femtiotalet
bebyggelseenheter, som var och en
innehöll bostadshus, djurstallar och
andra ekonomibyggnader. Nya grän
ser drogs upp i landskapet och nya
små besättningar av djur började fö
das upp på egnahemsbruken. Lik
som i exemplen från Trulstorp och
Vanstad blev egnahemmen fast eta
blerade när de väl kommit till stånd,
trots att flyttningar inte var ovanli
ga; i samtliga fall där den ursprung
lige låntagaren med sin familj av nå
gon anledning lämnade sitt egna
hem, fanns nya intressenter som
kom istället.
I ett par decennier påverkade egnahemsbildningen liv och samhälle
vid Osbyholm, och spåren av egnahemsverksamheten finns fortfaran
de kvar. De småjordbrukens byggna
der ligger kvar längs vägarna vid Os
byholm och ger en speciell prägel åt
landskapet. Efterkrigstidens jord
bruksutveckling har knappast givit
dem någon chans att fortleva som
brukningsenheter, och idag är de for
na egnahemmen bostäder åt främst
pensionärer eller pendlare. De flesta
egnahemsbyggnaderna är nu av
styckade, och deras tidigare mark in
går åter i större brukningsenheter.

Fortsatt statligt stöd
Den tidiga egnahemsbildningen i
Skåne som exemplifierats ovan hade
sin motsvarighet i övriga landet. Eg108

nahemsverksamheten blev en fast
etablerad företeelse och dess fortsat
ta existens säkrades genom att riks
dagen i olika omgångar tillsköt pen
gar till egnahemslånefonden. Social
demokraterna, som inledningsvis
varit mycket skeptiska till småbruksbildning, ändrade inställning som
parti. Man kan säga att socialdemo
kratin var kritiskt inställd till små
bruket men solidariskt inställd till
småbrukaren, och man hade en gan
ska intensiv intern debatt om hur
politiken skulle utformas. Drivande
i frågan var speciellt den från libe
ralt håll införlivade (indlemmede)
riksdagsmannen Carl Lindhagen,
som i en georgistiskt inspirerad ton
verkade för »jord åt alla« i opposi
tion mot bolagens (virksomheder
nes) och storjordägarnas makt. I so
cialdemokraternas
handlingspro
gram från 1911 uttalar man också
ett öppet stöd för statsstött små
bruk.22
Man kan hävda att det mot slutet
av 1910-talet hade vuxit fram en eg
na hemsrörelse i Sverige. Det var en
nationell företeelse som engagerade
ett stort antal människor, och som
bl.a. manifesterade sig i bildandet av
egnahemsföreningar. Vidare verkade
många opinionsbildare och idealis
tiska krafter för informations- och
propagandaspridning, t.ex. i form av
böcker, tidningar, broschyrer och på
allmänna möten. Den livliga debatt i
jordfrågor och sociala frågor som på
gått i ett par decennier hade ofta
bäring på just egnahemsverksamhe-

ten, och bidrog till att föra upp denna
på dagordningen i den allmänna de
batten.

Svenska allmogehem
Ett uttryck för den blandning av mo
ralisk fostran, ekonomiska övervä
ganden och praktiskt bildningsideal
(dannelsesideal) som i böljan av sek
let gjorde småbruksrörelsen till en så
mångfasetterad företeelse är den i
Sverige mycket spridda handbok för
småbruket som år 1909 utgavs under
redaktion av Gustaf Carlsson. Boken
heter »Svenska allmogehem«, men
döptes i folkmun snart om till »egnahemmarens bibel«. I boken blandas
en nationalistisk och samhällsbeva
rande moral med den bondesamhäl
lets moral som säger att naturen
skall utnyttjas till odling, och att allt
skall tas tillvara. Inledningen till
»Svenska allmogehem« är författad
av den konservative, nationalistiske
och antidemokratiske politikern
Adrian Molin. Han skriver bland an
nat följande:
»Uppgiften för boken »Svenska all
mogehem« är att i sin mån tjäna egnahemsfrågan. Den vill visa, hur
våra småbrukare och industriarbeta
re skola kunna bygga enkla, sunda,
billiga och välordnade bostäder med
svensk karaktär. Inte tarfvliga efterapningar af utländska herrskapsvillor utan svenska hem, sådan våra fä
der byggde. Ty bakom dem lågo
svenska tankar, och det äro svenska
tankar vi skola tänka«?3
Det inledande kapitlet, där Sveri

ge, arbetet och jordbruket hedras i
pompösa ordalag (vendinger), utgör
dock endast en liten del av boken.
Därefter följer en stor mängd prak
tiska upplysningar för ett ändamåls
enligt (formålstjenligt) bedrivande
av småbruk. Från den vajande sven
ska fanan i flaggstångens topp och
ned till gödselbrunnens utformning
fanns det praktisk upplysning att få.
Till exempel angående hur man på
lämpligaste sätt skaffar sig jord och
tomt, vilka redskap som är de lämp
ligaste, hur man bäst ansar bärbus
kar och hur man utfodrar höns. Tex
ten är illustrerad med pedagogiska
bilder och enkla ritningar.
Till boken finns också fogat ett tju
gotal ritningar för jordbruksegnahem, jmf fig. 9. Mångfalden beror på
att småbruken var avpassade till de
regionala byggnadstraditionerna.
Det finns i princip ett småbruk för
varje landskap, vilket är ett drag
som kan sägas vara symptomatiskt
för den svenska nationalromantiken
som ofta betonade en regional prägel.
Bidragsgivare till ritningssamlingen
är ett flertal av landets främsta arki
tekter, till exempel Ragnar Östberg,
Torben Grut och Jacob J:son Gate.
Dessa ritningar och andra motsva
rande utgåvor påminner om de rit
ningar för danska småbruk som före
ningen »Bedre Byggeskik« utgav. Det
är dock svårt att finna något av Sve
riges alla tusen småbruksegnahem
som är uppfört direkt efter ritningar
i »Svenska allmogehem«. Det betyder
inte att de skulle sakna betydelse;
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säkert utgjorde de ideal och exempel
som åtminstone delvis kunde för
verkligas. »Svenska allmogehem«
gick ut i flera upplagor, och trycktes
i mer än 75.000 exemplar.
Sammantaget kan man säga att
småbruksbildning inom egnahemsram var en företeelse som värdera
des positivt under verksamhetens ti
diga skede. En statlig utredning som
presenterades 1914 gav sitt gillande
(billigelese) till den dittillsvarande
verksamheten, och förordade fortsatt
stöd (støtte) till egnahemsbildning.24
Efter behandling i riksdagen under
det sena 1910-talet inledes under det
kommande decenniet en höjdpunkt
för småbruket i Sverige. Då hade be
slut tagits om påtagligt ökade medel
till egnahemslånefonden och dess
utom hade maxibeloppet för ett eg
nahemslån höjts. Konjunkturerna
var relativt goda för småbruket, ef
tersom deras produkter i allt högre
grad blev efterfrågade på markna
den. En ökande stadsbefolkning och
en därmed ökande efterfrågan på
mjölk och kött och andra av småbru
kets produkter talade till småbru
kets fördel, liksom det faktum att
kostnaderna för arbetskraften var
låg. I de fall dessa förutsättningar
kombinerades med införandet av mo
derna brukningsmetoder, vilka bl.a.

spreds i lantbrukstidskrifter och ge
nom utbildningar av olika slag, fanns
goda utsikter att driva ett fram
gångsrikt småbruk.25 När det gäller
de större egnahemsbruken, dvs de
som bildades av maximalt utdelade
lånebelopp, är det rimligt att anta
att de flesta av dem kom att ingå i
den grupp av familjejordbruk som ef
ter första världskriget tycks ha ökat
sin andel av den marknadsförda pro
duktionen.26 Den kunnige småbruka
ren som tillsammans med hustru och
barn drev ett litet intensivt jordbruk
förblev en idealbild. Egnahemsjordbruk tillkom i ökande takt, och den
ackumulerade effekten av egnahemsbildningen blev alltmer påtag
lig i landskapet. Egnahem och egnahemskolonier var inte längre någon
ting ovanligt, och »egnahemmaren«
fick en egen identitet i det svenska
agrarsamhället.

Egnahemskolonier i Skåne på
1920-talet
Som representanter för småbruksbildningens blomstringstid under
1920-talet i Skåne har valts två in
tilliggande egnahemskolonier i Gussnava i Skårby socken, strax norr om
Ystad. Båda dessa kolonier har sin
bakgrund i att storgårdar delats upp.
De aktuella gårdarna tillkom under

Figur 9. I boken Svenska allmogehem gavs en mängd praktiska råd till små
brukaren. Det fanns också ritningar och akvareller som visade hur jord
bruksegnahem i olika svenska bygder kunde se ut. Förslaget till ett skånskt
småbruk är ritat av arkitekt Alf Landen.
Ill

1800-talet som s.k. plattgårdar, vil
ket var stora arrendegårdar (forpag
tergårde) under ett gods. Plattgårdar
bildades i tämligen stor omfattning
under 1800-talet som ett led i god
sens rationaliseringar av jordbruks
driften. Plattgårdarna tillkom ge
nom att hela byar, eller delar därav,
lades ned. De gamla gårdarna för
svann och ersattes av en ofta herrgårdsliknande anläggning. De nya
gårdarna arrenderades i regel ut till
utbildade storarrendatorer, medan
de tidigare arrendeböndema ställdes
inför alternativen att flytta eller ta
anställning vid den nya gården, t.ex.
som statare.27
Domänstrukturen i det aktuella
området år 1914 och mot slutet av
1920-talet framgår av fig 10. Erikslund och Gussnavagården är platt
gårdar. De hade ersatt Gussnava by,
som en gång var belägen där vägar
na strålar samman. Byn låg under
Marsvinsholms gods och enskiftades
på 1820-talet varvid de flesta gårdar
na flyttades ut. Ar 1832 beslutade
godsägaren att ersätta åtta av byns
elva gårdar med plattgården Erikslund, och på 1880-talet ersattes de
tre återstående gårdarna med Guss
navagården. Efter en omfattande
markförsäljning från Marsvinsholms
gods under artonhundratalet, ingick
plattgårdama vid sekelskiftet 1900
tillsammans i Hunnestads säteri. Ar
1906 genomfördes ett laga skifte av
säteriet, och år 1909 företog markä
garen i samarbete med sin förvaltare
en avstyckning av åtta små enheter,
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omfattande ca 3-4 hektar åkermark.
Enheterna såldes som jordbruksegnahem under åren 1909 och 1910.
Lånen togs av personer ur landsbyg
dens proletära klass, bl.a. statare på
Erikslunds gård. Strax efter egnahemsbildningen såldes de båda
plattgårdama till nya ägare, och vid
mitten av 1920-talet inleddes den
process, som kom att omvandla
Gussnava till ett småbrukens land
skap.28
Gussnavagården inköptes 1924 av
Malmöhus läns egnahemsförening,
som därefter styckade upp marken.
Liksom vid flera av föreningens upp
köp på andra håll i länet, bevarades
det tidigare brukningscentrat som en
arrendegård, men med reducerad
areal. Storleken på den typiska eg
nahemslotten var 5-6 hektar, och det
bildades också några småenheter
som var mindre än ett hektar. Alla
avstyckningarna kom dock inte att
resultera i upprättandet av egna
hem. Ungefär hälften av lotterna i
kartan bebyggdes, medan de andra
kom att ingå som komplettering till
egnahem eller såldes för sig. I stort
sett samtliga egnahemsgårdar kom
att uppföras längs den nord-sydgående vägen väster om Gussnavagår
den, vilket givit området en typisk
»egnahemsprägel«. De tämligen en
hetliga och regelbundet arronderade
småbruken skänker vägsträckorna
ett karaktäristiskt perspektiv.
Det andra egnahemsprojektet i
Gussnava på 1920-talet var uppdel
ningen av Erikslunds gård. Här

Figur 10. Egnahemsbildning i Gussnava norr om Ystad under 1920-talet. Två
storgårdar delades då upp i smålotter, vilka såldes till egnahemslåntagare.
Källa: Egnahemsnämndens arkiv. Landsarkivet i Lund.

skedde småbruksbildningen inte ge
nom någon förening, utan här stod
markägaren själv för hela styck
ningsverksamheten. Lotterna såldes
sedan med hjälp av egnahemslån för
medlade av hushållningssällskapet.
Styckningen gjordes åren 1926-27,
och lotterna var enligt lantmäterihandlingarna (landmålerarbejderne)
avsedda att säljas som egnahem. Domäntekniskt sett fick egnahemsbildningen på Erikslund ett annat för
lopp än på Gussnavagården. Inte
mindre än 75 nya fastigheter (ejen
domme) bildades (blev dannet), va
rav många var mycket små. Liksom

tidigare i Osbyholm visade det sig att
de personer som beviljades egnahem
slån för att köpa mark på Erikslund
ofta kombinerade ihop ett antal lot
ter och på så sätt bildade en »lagom«
(tilpas) stor enhet. Hur stor denna
blev avgjordes av lånebeloppet, som
vid denna tid var maximerat till
15.000 kr för obebyggda jordbruksegnahem. Styckningen och försäljning
en på Erikslund ledde till att ett tret
tiotal jordbruksegnahem bildades
och att jordbruksdriften vid Erikslunds gård helt upphörde. Hela pro
cessen tog två år. Det sammantagna
resultatet av egnahemsbildningen i
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Gussnava, dvs. bildandet av dem fem
första jordbruksegnahemmen 190910, samt den omfattande egnahemsbildningen på 1920-talet framgår av
kartan i fig. 10.

Småbruket i kris
Samtidigt som 1920-talet kan ses
som en storhetstid för egnahemsrö
relsen och småbruksbildningen, upp
trädde mot slutet av decenniet ten
denser som innebar problem för det
lilla jordbruket, och som skulle kom
ma att bli allt tydligare under tret
tiotalet. I tider med dålig avsättning
för småbrukets produkter hamnade
den lånebelastade egnahemsekonomin snabbt i akuta svårigheter. Fle
ra åtgärder (foranstaltninger) i bör
jan av 1930-talet visar att många egnahemsbruk behövde stöd för att
klara situationen. 1931 tillsattes
t.ex. en »skyndsam utredning angå
ende hjälpaktioner för vissa egnahemslåntagare«.29 Året därpå togs
beslut om sänkande av egnahemslåneräntan och utlämnandet av vissa
stödlån. Trettiotalskrisen och hela
samhällsomvandlingen vid denna
period gav på ganska kort tid en ny
syn på småbruket, så som den för
medlades av socialt engagerade de
battörer och skribenter. De aspekter
som under 20-talet betonats föll nu
tillbaka och istället framträdde en
allt tydligare kritik mot levnads- och
bostadsförhållanden på landsbyg
den. Inte minst småbruket som var
oförmöget att försörja sin familj stod
i skottgluggen (skudlinien).
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En effekt av det statliga stödet till
småbruksbildning hade varit att
många unga ur landsbygdens prole
tariat åtminstone tillfälligt fann en
försöijningsposition för familjebild
ning. Lånemöjligheterna fungerade
ibland som alternativ till arvet av
föräldragården, vilken ju inte kunde
komma alla syskon till del, men ofta
re som ett steg (trin) ur en beroende
situation som till exempel statare el
ler jordbruksarbetare. Villkoren för
småbrukarfamiljen innebar också en
ny och i vissa avseenden friare och
jämlikare ställning för kvinnorna.
Etablerandet av ett nytt småbruk
krävde i regel att man och hustru de
lade på sysslor på ett sätt som inte
skedde i de traditionella bondefamil
jerna. Dessutom medförde den i regel
låga avkastningen att en eller flera
familjemedlemmar tvingades arbeta
på annat håll. I många fall var det
mannen som fann arbete utanför
småbruket, vilket innebar att hust
run i stort sett skötte jordbruksdrif
ten. Men även om småbrukarhustrun i flera avseenden var aktivare
och självständigare än bondhustrun
var hennes möjligheter starkt be
gränsade. Det framgår bland annat
av den socialdemokratiske riksdags
mannen P. H. Sjöbloms uttalande i
första kammaren, vilket är en kritik
av hela rörelsen så som den fungera
de i Sverige på 1920-talet:
»Nu står här i riksdagen, både i
första och andra kammaren, jordbru
kare, som ha 40 och 50 tunnland
jord, ja, 100 och 200 tunnland, och

beklaga sig över att det inte bär sig
att vara jordbrukare, inte ens om
egendomen är skuldfri. Men när det
gäller för egendomslösa människor
att skaffa sig ett eget jordbruk, då går
man med på att tillhandahålla egna
hemslån på upp till 15 000, 16 000,
17 000 kronor på 10 å 12 tunnland
jord. Sedan säger man här i riksda
gen, att på så sätt bereder man
svenska folket utmärkta möjligheter
att leva och att det blir ett lysande re
sultat. Det upprör mig, herr talman
(formanden i den svenske rigsdag),
att sådant skall få förekomma. Det är
inte riktigt. Det är bara ett självbe
drägeri, man gör sig skyldig till. Her
rarna torde tillräckligt mycket ha
rest omkring i Sveriges bygder och
sett, hur dessa små jordinnehavare
hava det. Det är inte nog med att
männen bli proletärer, utan hustrur
na blir det i tio gånger högre grad än
männen, och de kunna varken sön
dag eller vardag året runt känna sig
fria en enda timme.«3Ü

En annan representant för en kri
tisk hållning var den kände socialre
portern »Lubbe« Nordström, som ef
ter en av sina rundresor i Sverige ut
nämnde småbruksegnahemmet till
»paradiset som sprack«.31

Nybildningstanken avskrivs
År 1936 tillsattes en stor egnahemsutredning som fick till uppgift att ut
reda hur man skulle komma tillrätta
med bristerna inom planläggning
och iordningställande av småbruk.32
Till skillnad från de statliga insat

serna på egnahemsområdet under
det tidiga trettiotalet, som karaktäri
serats av snabba stödaktioner i aku
ta situationer, kan man se 1936 års
egnahemsutredning som ett försök
att samla erfarenheterna och kriti
ken mot den dittillsvarande verk
samheten och utifrån detta staka ut
(udstikke) den fortsatta inriktning
en.
I samband med egnahemsutredningen genomfördes en undersök
ning som skulle belysa det mindre
jordbrukets lönsamhet samt sam
bandet mellan brukningsdelarnas
storlek (størrelse), deras resultat och
jordbrukarfamiljens inkomst. Under
sökningen genomfördes som en sta
tistisk analys av 1.430 bokslut från
mindre jordbruk i Sverige under pe
rioden 1931-36. Resultatet visade att
»vederbörande småbrukare för det
manuella arbetet i lanthushållning
en fått nöja sig med en ersättning,
vilken avsevärt understigit den ar
betslön, som samtidigt utgått till
jordbrukets lönearbetare«. Utredaren
visade att de minsta brukningsenheterna visserligen var effektivast när
det gäller produktionen per hektar,
men att den mänskliga arbetskraf
ten vid de dessa enheter blivit dåligt
utnyttjad. »Den lägre inkomsten från
lanthushållningen vid de minsta
brukningsdelarna har endast delvis
kunnat ersättas genom ökade in
komster från annan förvärvsverk
samhet. Följden har därför blivit en
stark nedpressning av jordbrukarfa
miljernas förbrukning och levnads115

Figur 11. Egnahemsområde i Sydskåne tillkommet under 1920-talet. Vid den
na tid hade lånesumman för ett jordbrukegnahem höjts till en sådan nivå att
ett småbruk med tillhörande 8-10 hektar god åkerjord kunde införskaffas. Be
byggelsebilden är inte helt olik den i en dansk husmandskoloni. Foto: Tomas
Germundsson.

standard i dessa grupper.«33 Det var i

ökande utsträckning på detta sätt
man kom att mäta (måle) det lilla
jordbruket; i levnadsstandard och
konsumtionspotential. Visst kunde
småbruket vara en effektiv produk
tionsenhet, men det skedde till priset
av en kraftigt nedpressad levnads
standard som kom att stå i allt mer
bjärt (grel) kontrast till andra socia
la grupper i samhället.
I utredningens betänkande, som
avgavs 1938, ifrågasattes flera av
116

den tidigare egnahemsverksamhetens grundvalar, där naturligtvis frå
gan om nybildning av jordbruk intog
en central position. Denna huvudfrå
ga för hela egnahemsrörelsen sågs
nu mot bakgrund av en uppmärk
sammad befolkningsstagnation, en
ökad industrialisering och en mättad
inhemsk marknad för jordbrukspro
dukter. Det var inte längre, menade
utredningsmännen, försvarbart att
ur nationalekonomisk eller närings
strukturen synpunkt uppmuntra ny

bildning av jordbruk, möjligtvis med
undantag för nordligaste Sverige.
Samtidigt som utredningen fastslog
att de ofullständiga jordbruken bor
de försvinna, kunde man inte undgå
att konstatera, att en egen mindre
odling ofta var en förutsättning för
existensen, speciellt i vissa regioner
och inom vissa näringar. Det gällde
t.ex. hantverkare och fiskare, men
också arbetare inom yrkeskategorier
med starkt säsongspräglade varia
tioner. Inför detta faktum föreslog
man att det även i fortsättningen
skulle finnas möjligheter att få stat
liga lån för att bilda brukningsenheter som kunde ge ett tillskott till an
nan fast försörjning. Dessa enheter,
som man kallade stödjordbruk, fick
dock inte bli större än att de helt
kunde skötas vid sidan om förvärv
sarbetet. Det betonades att det skul
le finnas goda utsikter till stadigva
rande bärgning på orten (udkomme
på stedet) om lån till stödjordbruk
skulle utlämnas. Endast längst i
norr kunde man tänka sig nya jord
bruk på obruten mark.
De förslag utredningen framlade
kom att accepteras av riksdagen. I
stort sett frångicks linjen att nyska
pa jordbruk och hela verksamheten
stramades upp och samordnades.
Syftet (formålet) med egnahemsverksamheten på landsbygden blev
att stödja bildandet (etableringen) av
fullvärdiga familjejordbruk och av
s.k. stödjordbruk till annan fast för
sörjning. I och med utvecklingen på

1930-talet försvann det drag som va
rit så utmärkande för hela egnahem
spolitiken, nämligen kombinationen
av jordbruksekonomi, sysselsättningsprogram och socialpolitik.34
Därmed började också upplösningen
av en landsbygdens mellanform mel
lan det traditionella rurala livet och
det moderna urbana. Trots att små
bruket givetvis i första hand var en
jordbruksenhet, skapade tvånget eller möjligheten - att söka utkomst
från annat håll en öppning för kom
mande sociala förändringar. Gränsen
mellan småbonde och arbetare sud
dades ut (udviskedes), och den fram
tida sociala identiteten för småbrukarfamiljens medlemmar blev allt
mindre självklar.35
Småbrukets tid är förbi, åtminsto
ne i den form som behandlats här,
men i landskapet spåren kvar. Inte
minst i östra och mellersta Skåne
finner man fortfarande många egna
hemsområden längs vägarna, se tig.
11. De känns igen på att de är för
små för att vara ordinära bondgår
dar, samtidigt som de har både bo
nings- och ladugårdsbyggnader. De
ligger ofta i rad längs ett vägstycke,
liksom husmandskolonier i Dan
mark, men de är i regel inte lika en
hetligt (ensartet) utformade. Ofta
har de renoverats vid olika tider och
i olika stil. De tillhör kanske inte
agrarsamhällets mest anslående mil
jöer, men de är alla en del av den
svenska landsbygdens 1900-talshistoria.
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