
 

 

I de mer långlänta delarna av hägnaden och på de 

mer  näringsrika  storkabackarna  i  norr  har  det 

bedrivits slåtter ända fram till 1900-talets början. 

Floran här är både präglad av högre närings- och 

kalkhalt i jorden men också av många århundraden 

av slåtterpåverkan. Ängsmarkerna har mött en än 

mer negativ utveckling än de betade utmarkerna och 

idag återstår i princip inget av vad som för 200 år 

sedan utgjorde mer än 25% av backlandskapet. En 

del av floran kan leva kvar i betesmarker och väg-

kanter men det är en mycket dramatisk förvandling 

av landskapet. 
 

Vad är typiskt för perioden? 
De stora skiftesreformerna i slutet av 1700-talet och 

början av 1800-talet var början på en omfattande 

omvandling av landskapet under de senaste 200 

åren.  Landskapet  som  fanns  innan  hade  inte 

förändrats  speciellt  mycket  sedan  medeltidens 

början och i många avseenden fanns kontinuitet 

mycket  längre tillbaka i  tiden.  I backlandskapet 

fanns stora trädrika betade utmarker,  omfattande 

ängsmarker och mindre områden med åkermark. 

Byarna  växte  efterhand  men  de  gemensamma 

brukningsformerna var i stort de samma. Den än-

drade nationaliteten hade inte speciellt stor inverkan 

på  landskapets  utseende  men  en  kontinuerlig 

folkökning ökade trycket  på naturresurserna och 

medförde  nyodling  och  expansion.  Periodens 

inledning i slutet av 1600-talet var orolig medan 

1700-talet präglas av lugna tider och god avkastning 

från jordbruket och handeln. Befolkningen ökar och 

en expansion av odling och bebyggelse sker bland 

annat på utmarkerna. Det ökade välståndet är dock 

inte jämnt fördelat  och bakslag i  samband med 

boskapspester slår hårt mot den fattiga delen av 

befolkningen. Adeln däremot börjar åter bygga stora 

anläggningar  efter  de  oroliga  krigsåren.  Nu  får 

också parker en större betydelse och vid de flesta 

slotten  och  större  gårdarna  börjar  stora  park-

anläggningar byggas. Huvudgårdarna manifesteras 

inte  bara  i  sin  närhet  utan  även  i  omgivande 

landskap i form av nya raka vägar kantade av alléer. 

En förändring som är intressant för oss som är 

intresserade av landskapets histora är den svenska 

stadsmaktens  dokumentation  i  form av folkbok-

föring,  kartering  och  annan  administration.  I 

Danmark fanns inte samma tradition och Skåne blev 

därför mycket bättre kartlagt under slutet av 1600-

talet och början av 1700-talet än vad t ex Själland 

blev. Den nya makten ville också snabbt få kunskap 

om den nya provinsen inte minst för skatteuppbörd 

och kronans markinnehav. Bland annat Torup och 

Börringekloster var kronogårdar och har värdefulla 

kartor  från  1600-talets  slut.  Den stora  kartlägg-

ningen skedde sedan i samband med storskiftet i 

mitten och slutet av 1700-talet då man försökte 

samla de utspridda åkerstyckena under varje gård i 

färre enheter. Dessa kartor är de viktigaste källorna 

till att förstå hur landskapet såg ut innan enskiftet 

splittrade byarna och förändrade allt. 

 

Utdrag ur Buhrmans karta över Skåne från 1684, 
 

6 Förskrifteslandskapet 
 

Ett av de mest ålderdomliga områdena i backlandskapet är Hyby hage sydväst om Hyby. Här finns det 
fortfarande möjlighet att få en uppfattning hur de stora utmarkerna och ängsmarkerna såg ut på 1700-talet 
innan skiftena förändrade landskapet så radikalt. När jag åter besöker området en tidig försommarmorgon 
ligger dimslöjorna fortfarande kvar över svackorna och daggen blänker i gräset. Redan på håll ser jag 
skillnaden på färg och struktur i de gamla betesmarkerna som inte gödslats och som betats under mycket 
lång tid mot de som gödslats och plöjts för att öka avkastningen. Det är inte bara den stora artrikedomen 
och de många blommande örterna som är påtagligt utan likaväl de olika mörkare gröna nyanserna av gräs, 
halvgräs och starr som är så typiskt. Många av arterna kryper längs marken för att överleva betespåverkan. 
En annan sak som är så karaktäristiskt för området är den stora rikedomen på olika buskar och ris. Här 
finns hagtorn, slån, olika vildrosor, krypvide, hassellundar och i kanterna intill hägnadsvallar växer både 
blåbär och lingon. Dessa växter liksom ljung trivs på magra marker och just hägnaden utgör ett av de minst 
näringsrika moränpartierna i backlandskapet. Detta är också en anledning till att området inte odlats upp 
efter skiftena. Många andra naturliga gräsmarker överlevde också uppodlingsepoken fram till mitten av 
1900-talet men planterades sedan med gran. Vad som återstår är bara någon promille av vad som för 200 
år sedan täckte närmare halva backlandskapet!  
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Carl von Linnés skånska resa 
En av 1700-talets mest berömda skildrare av det 

skånska landskapet är Carl von Linné som 1749 

gjorde sin Skånska resa. Tyvärr besökte han det 

sydvästskånska  backlandskapet  mycket  tillfälligt 

men bland annat Toppeladugård, Häckeberga och 

Månstorp hann han se och beskriva. Linne återger 

utsikten  från  Romeleklint  1749  enligt  följande: 

”Skogarna, som skilde eller betäcker lerslätterna 

vore på söder Tottenska Skafsjö, Silverschiöldska 

Heckebiera... ...samt Klogerups skog, herr Trolle 

tillhörig,  Torups  skog  herr  Stiernblads.  På 

Romeleklint synas ock långt flere skogar på alla 

sidor”. Det var alltså ett ganska skogsrikt landskap 

som fanns på Linnés tid. Han skriver vidare om 

Häckeberga ”naturen har vid denna gård så mycket 

själv  uträttat  att  konsten  omöjligt  kunde  något 

bättre däruti”. Hans omdömme är överväldigat av 

Häckeberga ”täckast ibland de gårdar vi härintill 

sett  på  Skånska  resan”.  Om  sitt  besök  vid 

Toppeladugård  skriver  han  ”Toppeladugård,  en 

vacker sätesgård, fru grevinnan Piper tillhörig, var 

märkvärdig av en skön trädgård.  Labyrint  eller 

irgång var anlagd uti ett kärr som blivit uppfyllt vid 

trädgårdens södra sida. Han var 6 alnar i diameter 

med 6 tomgångar av avenbokshäckar. In uti for-

merades inskärningar av ligusterhäckar och mitt uti 

stod ett hurtigt lusthus där stolparna eller hörnen 

voro av vackra lindar, väggarna klippt almhäck 

samt under fönstergluggarna ligusterhäckar. Mitt i 

huset stid en lind som gjorde taket”. Från Månstorp 

finns bland annat  följande  notering:  ”Månstorp, 

Ryttmästareboställe,  quart  7  ifrån  Malmö,  war 

omgifwit med graf och höga wallar, hade altså i 

förra tider warit befäst.” 
 

Campbell och Dahl  
Två  forskningsarbeten  som  publicerades  under 

första halvan av 1900-talet har betytt mycket för vår 

kunskap om landskapet innan skiftena. Det är Åke 

Campbell och Sven Dahl som 1929 respektive 1942 

framlade  sina  avhandlingar  i  etnologi  och 

kulturgeografi efter många år av källstudier. Det var 

dessa  två  män  som  beskrev  landskapet  i  tre 

katagorier,  slättbygd, mellanbygd eller risbygd och 

skogsbygd. En stor del av backlandskapet var under 

1700-talet fortfarande att betrakta som skogsbygd. 

Campbells avhandling heter ”Skånska bygder under 

förra hälften av 1700-talet”. Han har bl a tittat på 

odlingssystem,  hägnadstyper  och  bebyggelsskick 

för att avgränsa olika bygder och hushållning. I 

backlandskapet  fanns  både  två  och  tresäde  som 

visar på varierade förhållanden. De större byarna 

närmare slättbygderna hade vanligtvis 3-säde medan 

de  mindre  byarna  och  ensamgårdarna  i  mer 

skogsrika bygder höll kvar vid 2-säde. Man skall 

förmodligen inte se 3-säde som mer utvecklat utan 

de båda som anpassade efter sina speciella förut-

sättningar. 3-säde ger högre avkastning men kräver 

också mer arbete. Dahls avhandling heter ”Torna 

och  Bara  –  studier  i  skånes  bebyggelse-  och 

näringsgeografi före 1860”. Även om han främst 

behandlar  dessa  två  härader  finns  det  mycket 

generella presentationer av hela Skåne både i form 

av kartor och analyser. Den fördjupade studien av 

de  två  häraderna  berör  den  norra  delan  av 

backlandskapet och ger många intressanta inblickar 

i  landskapets  utseende  och  förutsättningar  för 

människans odling och bebyggelse. 

Karta över markanvändningen i Svedala kommun s 

västra del på 1700-talet som gjorts av författaren 

1988 efter omfattande studier av skifteskartor.  Lila 

markerar  utmark,  grönt  är  skog  som  till 

övervägande  del  är  inmark,  rött  är  permanent 

ängsmark och gult inägomark som brukas till 2/3 

och ligger u träda 1/3 (vissa gårdar med tvåsäde 

har häften i träda t ex Ryd). Vita luckor saknar 

kartmaterial från tiden. 
 

Landskapskaraktärer 
Campbell skriver om 1700-talets landskap ”Av faste

-brev och andra äldre handlingar framgår, att en 

liknande  skogshushållning  förr  rått  inom  hela 

området.  Men  uppenbarligen  ha  de  närbelägna 

slätternas stora krav på täpperis, bränne, virke och 

timmer väl också skogsskövling i samband med 

krigen förött skogen.” Hur avgränsar han då det som 

betecknas som skogsbygden i backlandskapet? Han 

skriver att söderslätt når södra delen av Skurups och 

Hassle Bösarps slätt. Skurup ligger till största delen 

i  skogsbygden där  risgärden  dominerar  och  vid 

sidan av dem stengärden. Sedan beskriver han hur 

gränsen mellan skogsbygd och slättbygd löper kring 

backlandskapet. ”Mot sydväst fortsätter gränsen till 

Svenstorps by i Svenstorps socken söder om den 

forna Näsbyholmssjön till Gerdslöv fram till stora 

landsvägen ungefär vid Hönsinge. Norr om finns 

frälsehemman som dels själva ha ris, dels kunna få 
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på säteriskogar. Risgärden dominerar och en del 

stengården  och  något  jorddike.”  Alstad  är  ett 

övergångsområde  utan  skarp  gräns.  Traditionellt 

räknas Vemmenhögs skogsbygd som Lemmenströ, 

Börringe,  Gärdslöv  samt  Grönby  och  delar  av 

Skurups och Slimminge socknar. Södra delen av 

Grönby  tillhör  slätten  och  består  av  utpräglad 

sädesbygd med jorddiken. ”Stora landsvägen från 

Hönsinge  västerut  kan  sägas  utgöra  ungefärlig 

gräns mellan trädlös slätt med jorddiken och en 

backig,  på  1600-talet  ännu  skogig,  bygd  med 

risgärden samt mycket bete.  Karakteristiska äro 

Uglarp  i  Anderslövs  socken och  Domme i  Fru 

Alstads socken med särskilda mulbetesmarker, den 

förra byn med både hög- och surskog. Kyrkobyarna 

Fru  Alstad  och  V  Alstad  ha  vidare  särskilda 

mulbetesmarker norr om Stora landsvägen, medan 

vångarna utbreda sig söder därom.” Under 1700-

talet  börjar  dock  även  landskapet  norr  om 

landsvägen att likna slätten allt mer i dessa byar. 

När det gäller jorddikenas utbredning viker sedan 

gränsen av norrut via Torkelstorp och Snapparp till 

L Svedala vid Sege å. Den del av krattmarken som 

går  österut  vid  Torkelstorp  och  Snapparp  är 

fortfarande betad och räknas till skogsbygd men har 

troligen avskogats under tiden dessförinnan. Västra 

Kärrstorp och Lilla Svedala har inga betesmarker 

och jorddiken armerade med ris samt rena risgärden 

i kärr och moras. Skabersjö har skog och bete i hela 

östra delen. Sten och risgärden dominerar utom i 

byarna Svenstorp, Västraby, Ebbarp och Tjustorp 

där hägnader är torv- och mulldiken. Dessa räknas 

tillsammans med Törringe, Oxie och S Sallerup som 

slättbygd. ”Sege å från Tjustorp till Lommabukten 

kan  sägas  utgöra  gräns  mellan  Söderslätt  och 

Lundaslätten.” 

”Som ståndsmässig  hägnad är stengärden kring 

själva sätesgården vanligt och naturligt, helst som 

frälsegodsen  ha  tillgång  till  sten  på  sin  mark 

(morängruset) samt tillgång på billig arbetskraft.” 

Bjershög, norra delen av Bara socken med Värby, 

Bara  samt  norra  delen  av  Hyby  socken  med 

Vinninge och Tejarp samt Frälsesäteriet Klågerup 

och  nordligaste  delen  av  Lyngby  och  Genarps 

socknar  räknas  som slättbygd.  Söder  om denna 

gräns är ris och stengärden helt dominerande och 

nästan inga jorddiken finnas. 

”Bara kyrkbys 2600 famnar gärden är nästan alla 

diken och risgärden köpt i skogsbygden ½ mil bort. 

Ris är nödvändigt då terrängen är backig.” Byn har 

tre vångar men dålig höskörd så en ängsvång hålles 

årlige intäppt.  Oxar lejes ut  på bete. Skatt  sker 

endast i säd. Torup är skogsbygd. Vinninge och 

Tejarp liknar Bara med många jorddiken samt ingen 

egen tillgång till täpperis. Höbolen är svag speciellt 

i Tejarp. Klågerups säteri har en del jorddiken och 

betydande  spannmål  och  kan  därför  föras  till 

slättbygden trots att någon skog finns samt ris och 

stengärden. Hyby kyrkby har egen krattskog till sina 

risgärden och armerade stengärden. Högskog saknas 

till byn men den räknas ändå till skogsbygd. I söder 

är skogsbygdskaraktären klar. Lyngby liknar Hyby 

men ris importeras och ger mer slättbygdskaraktär. 

Hässleberga  däremot  har  ringa  sädesskörd  samt 

skog  och  ris  och  räknas  till  skogsbygd  liksom 

Toppeladugård. Genarps socken har huvudsakligen 

stengärden av eget ris samt stora betesmarker. NV 

delen har jorddiken fram till en gräns vid kyrkan. 
 

Utsikt från Hägnaden i Hyby socken mot Storkabackarna 

och i fjärran allén öster om Hyby. Den markanta 

hägnadsvallen utgjorde gräns mellan ängsmark och 

betad utmark med en brant hitsida som ursprungligen 

var täkt med ris för att hålla djuren ute från ängen. I det 

ålderdomliga landskapet finns en stor artrikedom med 

många olika växter och djur. 
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Den tunga leran på Slottsböket vid Södra Lindved har 

aldrig odlats upp och hyser en rik flora och fauna. Den 

flacka ytan i förbrunden var förr slåtteräng men betas 

sedan många år tillbaka. Delar av slåtterfloran finns 

kvar men marken har blivit tuvig av tuvtåtel och många 

års betestramp. 

 

Beskrivning av förskifteslandskapet 
Tack  vare  ett  omfattande  kartmaterial  med 

beskrivningar  från  slutet  av 1600-talet  fram till 

enskiftet  på  1800-talet  så  finns  det  ganska  god 

dokumentation om hur backlandskapet såg ut innan 

de stora förändringarna satte igång på 1800-talet. 

Det finns även en hel del andra beskrivningar i form 

av  prästrelationer,  skatteunderlag,  reseberättelser, 

teckningar och målning m.m. som tillsammans ger 

en bild av hur det såg ut. Dessa källor har dock en 

stor  ojämnhet  i  detaljeringsgrad och tillkomsttid 

som  försvårar  en  enhetlig  beskrivning  av  hela 

backlandskapet.  I  början av skiftesomvandlingen 

finns  dock  en  mycket  intressant  karta  som ger 

ganska mycket information om tiden innan skiftena. 

 

Skånska rekognoceringskartan 
I början av 1800-talet var det oroligt i Europa med 

krig mellan bland annat Frankrike och England. 

Även Sverige befarade att landet kunde bli indraget 

och började förbereda sig. Bland annat genomfördes 

en  omfattande  och  detaljerad  kartering  som 

underlag för militären. Arbetet var tidskrävande och 

påbörjades  1812.  1820  hade  nästan  hela  Skåne 

karterats men då var också krigen över och man la 

ner projektet. Kartorna arkiverades i krigsarkivet 

och  föll  i  glömska.  Under  1980-talet  blev  de 

återupptäkta,  utgivna  och genom sitt  detaljerade 

innehåll  har de fått  stor betydelse för att  förstå 

landskapet i samband med skiftena. En del byar har 

redan  börjat  skiftas  men  det  allra  flesta  är 

fortfarande oskiftade och kartan ger en bra bild av 

hur skogsmark, fuktängar, bebyggelse, vägar och 

sjöar såg ut. Till kartan finns även en beskrivning 

som  ger  ytterligare  upplysning  om  landskapets 

utseende ur militärt hänseende. Tillsammans med 

rekognocerings-kartan,  skifteskartorna  och  andra 

skriftliga källor skall jag försöka ge en bild av hur 

landskapet såg ut i de olika socknarna. 

 

Bara härad 
Södra delen av Bara härad med socknarna Genarp, 

Lyngby,  Hyby,  Bara,  Mölleberga,  Bjärshög och 

Skabersjö ligger i backlandskapet. Enligt rekogno-

ceringskartan  och  dess  beskrivning  börjar 

skogstrakten söder om en linje 1/8 mil söder om 

Genarp,  vid  Nötabo,  Bökesåkra,  Råbergsslätt, 

Eksholmen, Holmeja, Yddinge, Torup, Sönarp och 

Ljung. Norr om denna linje finns även ”en samling 

af  låga  täta  hasselbuskar”  i  Hässleberga  kratt. 

Skogarna i häradet är mest av bok och något ek 

samt här och var mindre tallplanteringar. Mindre 

landsvägar sträcker sig från Hyby till Lund över 

Staffanstorp, från Hyby över Torup och Värby till 

Malmö, från Torup över Skabersjö till Malmö, från 

Häckeberga  över  Genarp,  Toppeladugård  och 

Assartorp till Hyby. I backlandskapet anges endast 

höjderna  vid  Torup,  Bara  kyrka  och  Skabersjö 

erbjuda tämligen god ställning för militären. 1797 

skriver Jöns Henrik Seldener i sin avhandling om 

häradet  som  presenterades  tillsammans  med 

Swananders beskrivning 1796 (Översatt och utgiven 

av  Bara  Härads  Hembygdsförening  1958): 

”Ängarna äro gräsrika och i synnerhet häradets 

skogsbevuxna del överflödar av vackra blommor. 

Under sommaren 1793 har jag plaockat omkring 

400 olika arter av örter och blommor, och likväl var 

jag minst av allt flitig vid insamlandet”. Seldener 

fortsätter,  ”Häradets  skuggiga  skogar  äro  lika 

värdefulla ssom nyttiga. Askar, almar och björkar 

växa i dem. Det finnes en mängd åldriga ekar, men 

mest  finnes  det  ållonbärande  bokar.  Det  finnes 

alltid tillräckligt med virke för hela häradets behov, 

om blott träden fällas med måtta. Veden är dyr, 

vilket avhåller bönderna från att ha den till dagligt 

bruk. I stället använda de torv, som alla mossar äro 

rika på, och en omättlig mängd härav uppgräves i 

större delen av häradet”. ”I häradet finnes en stor 

mängd djur både på marken och i luften. Hjortar 

och rådjur springa genom skogarna. Hararna på de 

flacka slätterna äro berömda för sin storlek och 

fetma. Skogstupparna gala i skogarna, skogsänder 

och skogsduvor flyga i flock, och en stor mängd 

rapphöns fångas i nät”. 

 

Genarps socken 
Genarps socken är den största i backlandskapet och 

förutom  längst  i  norr  vid  byarna  Genarp  och 

Gräntinge dominerar ett skogs- och beteslandskap 

med ensamgårdar och små byar. Häckeberga gods 

äger i princip hela socknen och utövar därmed ett 

stort  inflytande  på  landskapets  utseende.  I 

beskrivningen till rekogoceringskartan står ”Höje å 
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utgör gräns mot Torna Härad till Ekeswångs mölla 

(även  Lyngby  beskrivs).  Den  begynner  från 

Björkesåkra sjö och passerar genom Heikeberga 

sjö. I Heikeberga sjö faller dessutom Olstorps ån 

som af flera beckar hämtar sitt vatten från de höjder 

som  utskjuta  från  Romeli  klint  och  deremellan 

belägna måssar. Dramma bäcken faller i Höje å där 

den skiljer sig från Häradsgränsen utgjöred af flere 

små rännilar med djupa dalar som kåmmo ifrån 

Romeli  klints  höjder.  Höje  å  är  vadbar  för 

infanterie  öfverr  alt  och  vid  Hiekeberga  mölla 

passabel för alla vapen. De öfriga beckarno som 

falla i Hiekeberga sjön hafva alo sumpiga stränder 

och sanka måssar omger dem de äga alla obetydligt 

falla  och  kunna höjas  genom Hiekeberga sjöns 

updämning.  

Sjöarna äro många i  denna socn de flästa äro 

updämde  och  kunna  aftappas  efter  behag. 

Björkesåkra  sjö  utgör  till  en  del  gräns  mot 

Wemmenhögs Härad, är den störste, 3ne famnar 

djupas mestadelen sumpiga stränder. Skinnel ljung, 

djup och god fiske dam, kan til en del fanky (?). 

Hvitmåsse  dam Do,  Habjers  dam,  Ekidam och 

Toppeladugårds sjö samt Degeberga Damm m fl. 

kunna aldeles aftappas. Svarte sjö, Mecklenburgs 

sjöar  m.fl.  bibehålla  sitt  vattn  och  flyta  alla  i 

Heikeberga  sjön”.  Här  finns  flera  dammar 

beskrivna som idag är försvunna. Eftersom de lätt 

kunde avtappas får man anta att de är uppdämda för 

fiskodling etc. ”Af måssar och kärr är större delen 

af  trakten  genomskuren.  De  sankaste  äro  Röel 

Ljung, Löfsjö Ljung, Askemaljung, Storestens kärr, 

Grane måsse, Himmel Ljung, Gyllebo måsse, Galte 

sjö  och  Algarne  måsse,  samt  Olstorps  äng  i 

synnerhet höst och wåhr”. Det var ett mycket mer 

fuktigt landskap som återges och många av dessa 

våtmarker är idag utdikade och uppodlade. 

”Trakten ifrån Höje å höjer sig mot Toppeladugård 

och Gräntinge - är sandig söder om dessa ställen 

och kring Genarp samt formerar sig slutligen till en 

höjd  sammansatt  af  små  grushöjder  och 

genomskurne med små måssdrag som nyttjas till 

torfskärning.  Trakten  är  ej  särdeles  fruktbar 

utom .... Espet och Genarp. Stora skogar af Bok och 

några furu planteringar finnes 1/8 mil söder om 

Genarp  och  Toppeladugård  ända  till 

Häradsgränsen”. Det fanns på denna tid mer skog i 

den södra delen av socknen där det idag är ett mer 

uppodlat landskap. 

”Toppeladugård  och  Heikeberga  2no  välbyggde 

säterier. Ett stort tegelbruk anlagt vid Skinnel Ljung 

- en oljepräss och husbehofs sog vid Heckeberga 

sjöns utlopp. En vattn qvarn 1/4 mil från Genarp 

finnas  samt  ett  klädväfveri  för  kvimmis  (ev. 

kvinnokläder?) käder nära Heckeberga. Espemölla 

en skattlagd väderqvarn.” Heckeberga kvarn är idag 

endast  ruiner  men  ger  en  bild  av  den  stora 

anläggning som förr låg här. En ansenlig anlagd 

vattenränna för vatten till kvarnen. 

”Inga allmän landsäg passerar härigenom. En god 

wäg går från Dalby förby Genarp till Heikeberga 

hwarifrån sedan 2no passable vägar får den ena åt 

Svarfvaretorpet och Risshult till Simmelsberga och 

Skurup. Den andra till Tegelbruket hwarifrån man 

medelst en dålig väg kan komma åt Svaneholm, 

Näsbyholm och Börringe. En annan väg går från 

Genarp  till  Toppeladugård  och  sedan  öfver 

Assartorp åt Hyby, En tredje från Genarp öfver 

Espet till Esarup och Kyrkheddinge, samt en god 

wäg från Gräntinge till Lyngby.” Inget nämns om 

den häradsväg som flera andra källor anger passerar 

över  Höje  å  vid  Häckeberga  kvarn  och  sedan 

fortsätter  upp  längs  sidan  av  Romeleåsen  mot 

Svarvaretorp.  Generellt  var  nog  trafiken  genom 

socknen ganska sparsam och det var främst mellan 

byarna  och  gårdarna  inom socknen samt  in  till 

städerna man färdades. 

”De  störste  höjder  äro  Grönebjer  i  en  tufvig 

fäladsmark,  Liden  samt  höjderna  öster  om 

Svarfvaretorpet, äro utgreningar från Romeli Kling 

hvarifrån en vidstrakt  utsigt  erhålles öfver  hela 

skogstrakten söder coh väster ut samt från Pilshult 

äfven österut”.  

 

 

Karta över Lyngby samt norra delen av Genarps 

socken  i  början  av  1800-talet.  Skånska 

rekognoceringskartan.  Notera  skogsmarkeringen 

vid  Hässleberga,  de  samlade  byarna  och 

parkanläggningarna  vid  Toppeladugård  och 

Häckeberga. 
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Lyngby socken 
Lyngby socken är också uppdelad i två delar med 

öppen odlingsmark i norr och utmarker i söder. 

Utmarken är relativt trädfattig men har troligen haft 

mer  skog  tidigare.  Rekognoceringskartan  anger 

”Trakten är ej särsdeles fruktbar utom Lyngby och 

Assartorp...”.  Landskapet  har  ganska  stora 

våtmarker  kring  vattendragen  och  en  idag 

försvunnen  sjö,  Gamlesjö,   kan  ses  söder  om 

Assartorp. ”Gamle sjö vid Erikstorp omgifves af 

låga  ängar  och  mottar  flera  små  bäckar  ifrån 

Bökesåkra och Nötabo trakterne.” 

För  militären  var  höjdsträckningar  viktiga 

strategiska platser. ”Som smärre höjder förtjenas att 

nämnas  Hessleberga  kratt  dominerande  trakten 

därikring. Trakten söder om Bökesåkra.... hvilka 

äfven ärbjuda en god campesment plats i anseende 

till  deras  fria läge och mera sandiga jordmån. 

Globjer, Höjebjer och Humlebjer äro 3ne spetsar 

som skjuta högt i luften och äro goda observations 

ställen.”  Det  är  intressant  att  Hässleberga  kratt 

kunde leva kvar ända in på 1800-talet med ängs- 

och stubbskottbruk. 

 

Hyby socken 
Detta är en kanska stor socken med slättkaraktär i 

norr och skogskaraktär i söder. Byarna Vinninge, 

Tejarp och Vissmarlöv har endast inmark medan 

Hyby,  Holmeja  och  Yddinge  har  omfattande 

utmarker med skog. Landskapet är också betydligt 

mer  fuktigt  vilket  tydligt  framgår  av  rekogno-

ceringskartan: ”Wattndrag finnas blott 2ne bäckar 

som sammanstöta nära Gräfie och utflyta sedan i 

Höje ån. Den ena begynnes från gamle sjö vid 

Ericstorp i Lyngby sochn, den andre från Eksholms 

sjön,  bägge  förtjäna föga uppmärksamhet  blått 

någon  gång  vid  häftigt  regn  och  wåhrtider 

uppsvalla  de  och  sanka  ängarne  mellan 

Måsheddinge och  Klågerup,  mellan Hessleberga 

och  Wismarlöf  samt  mellan  Eksholm Wismarlöf 

under vattn. Yddinge sjöns aflopp utgöres gräns mot 

Skabersjö och Bara sochnar är vadbar öfver alt.” 

Idag är det svårt att passera vattendragen då de är 

djupa diken men förr var vattendjupet inte så stort 

med  de  svämmade  därmed  ofta  över  på 

kringliggande marker. 

”Kärr  och  måsar  äro  flere  af  betydlig  storlek 

Bökesmåse vid Torup, som oaktat en aflopps graf 

ännu  en  god  tid  af  året  är  svår  att  passera. 

Klågerups  ängar  äro  mera  högländta  och 

passeiblas. Asno (?) kärr ei heller sankt, mera sank 

är  den  stora  ängen  norr  om  Eksholm,  samt 

Kabbelljung,  Fjällfota  ljung  och  Lings  måse 

bibehålla blått höst och våhr caractairen af sanke 

och inpraitivable. Svarte måse vid Allesjön, Welle 

måse, Kropgrafvarne, samt flera mellan höjderna 

liggande smärre kärrdrag äro sankare och ofta 

inpfactieable. Dessa begagnas till torfskärning och 

äro merendels fyllda med flera hålor och gropar, 

man påstår att torfven om 20 år ersettes så att ny 

skörd åter kan göras.” Trots att socknen har ganska 

mycket  skog i  söder  används  ändå  torv  i  stor 

omfattning vilket de många småvattnen i torvgravar 

vittnar om idag. 

”Skogar emellan Eksholm, Holmeja, Bökebärgsslätt 

till  Fjällfotasjön  är  en  enda  stor  skogstrakt 

genomskuren af flere kärrdrag. Den består till det 

mästa af bok. Risbergs skog nära Torup är en liten 

skogspark mycket tät och blandad med ung skog, 

består mest af ek och något bok.” Riseberga skog 

användes troligen främst för ängsbruk och bestod av 

stubbskottäng med överståndare, dock ganska tät 

vid beskrivningen. 

”Strax söder om Hyby vidtar en stor höjd garnerad 

med många smärre kullar och kärrdrag, har en 

allmän  dalgång  från  Yddinge  sjön  öfver 

koppagrafvarne förbi Risbergs skog till Bökesmåse. 

Denna trakt är mera sandig samt har något smärre 

sten.  De  högsta  kullarna  här  äro:  Forsbjer, 

Hellebjer,  Altaret,  Svenslibjer,  Lingsbjer, 

Karasbackarne och Risbergs skog samt Skällebjer 

vid Wissmarlöf och Klågerups qvarn backe. Från 

Eksholms sjön går en hög ås vesterut samt jämte 

Troberga backe och Fortuna skog utgör hela denna 

skogstraktens högsta punkter som vidare med flera 

höjder  söderut  skjuta  in  i  Svedala  sochn  mot 

Svenstorp och Defvelstorp.” 

Karta över mellersta delen av Hyby socken i början av 

1800-talet. Skånska rekognoceringskartan. 
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”Wattnkvarnar  finnas  2no  vid  Anderstorp  och 

Stridsmölla, gå periodiskt. Marken mellan Hyby, 

Holmeja och Yddinge är mindre fruktbar, norr om 

Eksholm  och  Hyby  mycket  bördig.  Wäderqvarn 

finnes en nyss anlagd vid Klågerup. Hyby gård och 

Klågerups välbyggda säteri, Eksholm välbyggt und 

off  boställe.  Inga  stora  landsvägar  passera 

härigenom. En god sochn väg går från Wismarlöf 

genom Hyby till  Torup och en från Hyby öfver 

Klågerup till Lund, begge försämras snart.” 

 

Bara socken 
Skogens  utbredning  överenstämmer  i  stort  med 

dagens utbredning och den stora skillnaden är de 

stora ängamarker som då fanns där det idag är 

åkermark. 

I John Tunelds prästrelation från 1690 skriver han:  

”Huffudsoknen  heeter  Bara,  oc  kyrkiobyyn 

sammaledes, den andra byn heeter Werby, som har 

en wäderqvarn. Uti de byer Skammarp oc Windinge 

har jag man några gårdar. Torpare äre inga, utom 

et 1/8 hemman, när Torup, benemnbd Anderskogh, 

der hoos ligger Torupss watn qvarn”. 

”Åer finnas twenne, en som löper förbi Önsvala, en 

mindre  går  igenom  Wehrby,  oc  liggia  bryggor 

öffver begga. Skogh. Til Torup är en skågh somm 

deelass  i  4  deelar,  nembliga storskogh,  Wester-

skogh, Rijssberg oc Westerlund, hvilke alla nu äre 

illa förhuggne, men som fordom har det warit skön 

skogh, synnerlig i förbemelte slotzherriss Sigwardd 

Grubbes tijd, som hölt mykin heffd oc frid öffver 

den, så at i hanss tijd så wäl de stora träer som 

underskogh sig trefflig förkofrade.” 

”Det är böök oc eekeskogh, item hassle etc. her 

strax widh byyn har warit en liten nötlund, kallad 

Bara Lund, ganska tiok så af fruct- som ofructbare 

träen, hvilcken än war widh macht sedan landet 

kom unner cronan Sverrige, men tå jag kom hijt war 

den ganska afhuggen,  oc borte,  så at  intet  trä 

fantes, utan 2 stubbar”. Intressant att det även fanns 

Karta över nordvästra delen av Backlandskapet i början av 1800-talet. Skånska rekognoceringskartan. 
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en lund nära Bara by fram till efter mitten av 1600-

talet. Det visar på den fortgående avskogning som 

skedde från 1500-talet och framåt, speciellt i by-

nära läge. Lunden talar mot förklaringen av namnet 

Bara som den ”bara marken”, men det kan mycket 

väl vara så att landskapet norr om byn var öppet i 

förhistorisk tid. Beskrivningen till recognocerings-

kartan 1816 är mer sparsam med information om 

socknen men anger bland annat att: ”Marken är 

öfveralt  bördig  af  lera  blandad  med  sand  och 

grus.Vattenkvarn finns vid Torup och går en stor 

del av året. Väderkvarn finns vid Värby och är 

skattelagd.” 

 

Mölleberga socken 
1690 skriver John Tuneld i prästrelationen att ”Uti 

annexan (till Bara socken) Mölleberga äre byer, 

Stora Mölleberga, Lilla Mölleberga, oc Önsvala 

half-deelen.”  Beskrivningen  till  rekognocerings-

kartan  är  mycket  kortfattad  men  kartan  ger  en 

uppfattning  om  de  slutna  bymiljöerna  som  är 

bevarade relativt väl än idag även om flera gårdar 

flyttats  ut.  I anslutning till  bäcken i  norr  finns 

ganska stora fuktängsområden som brukades som 

ängsmark.  Marken  sluttar  ganska  brant  från 

höjderna i söder ner mot de låglänta partierna kring 

bäcken och i sluttningen finns två mer markanta 

dalgångar vars sidor också hävdades som ängsmark. 

 

Bjärshögs socken 
Bjärshögs lilla socken var i annex med Oxie socken 

som ligger en bit ifrån varandra. Socknen låg i 

slättdelen av backlandskapet och dominerades av 

åkermark på höjderna med ängsmark i svackor och 

längs Sege å. På kartan har byn redan börjat skiftas 

och en del gårdar är utflyttade. Ursprungligen låg 

alla gårdar samlade i  byn samt i  Skammarp på 

gränsen till Bara socken. 

 

Skabersjö socken 
Skabersjö socken ligger med Sege å som gräns i 

väster och hade redan under medeltiden införlivat 

Tjustorps  socken  i  norr.  I  beskrivningen  till 

rekogniceringskartan står: ”Emellan Skabersjö och 

Sönnarp begynnes en måse som sträcker sig till 

Tjustorp, och blir sank närmare Tjustorp samt blott 

passabel den torra tiden af året. Emellan Ljungs 

ladugård och Roslätt finnes en dylik måsse. Mellan 

Sönarp och Yddingesjön finnes flera små kärrdrag 

nyttjade till torfskärning som gör trakten cuperad”. 

”Trakten  mellan  Sönarp,  Ryd,  Roslätt  och 

yddingesjön  kan  anses  som  en  enda  skogstrakt 

bestående mest af bok något ek och några smärre 

furu planteringar. Ryds kratt är en hög skogstrakt 

som begynnes 1000 aln norr om byn af samma 

namn och skjuter norrut mot Tjustorp och sänker 

sig så småningom under måse ner. Dessutom finnes 

vid Skabersjö gård 2no planteringar som nyttjas till 

lustparker.” ”Marken är i allmänhet bördig, skogs-

trakten består af  grushöjder  omgärdade af  små 

måssar. Söder om Skabersjö sandige.” 

”En god sochn väg går ifrån Skabersjö till Torup, 

till Roslätt, till Oxie och Malmö och öfver Svenstorp 

till Törringe, och till Svedala.” 

 

Oxie härad 
Under 17- och 1800-talet tillhörde Sallerup, Oxie, 

Törringe och Västra Kärrstorp Oxie härad. Svedala 

tillhörde på denna tid Vemmenhögs härad och blev 

senare överflyttat till Oxie härad. Hela det område 

som ligger i backlandskapet räknades till slätt och 

saknade skog förutom vid Törringelund. Rekogno-

ceringskartan är mycket kortfattad i sin beskrivning 

av  häradet  och  prästrelationerna  saknas  för  de 

aktuella socknarna. Där för blir dessa beskrivningar 

korta. 

 

Sallerups socken 
Med Sege å som östgräns utgör Sallerups socken 

den  nordvästra  kanten  av  backlandskapet. 

Landskapet var öppet utan träd och hade bebyg-

gelsen koncentrerad i fyra byar. Sallerup, Tullstorp, 

Kattarp och Fårabäck. 

 

Karta över landskapet i Oxie socken i början av 

1800-talet. Skånska rekognoceringskartan. 

 

Oxie socken 
I Oxie socken finns flera markanta höjdsträckningar 

som ger karaktär åt landskapet. I beskrivningen till 

rekognoceringskartan  står  ”En  tredje  men  emot 

denna till vida högst obetydliga höjdsträckning äro 

häjderna mellan Toarp och Törringe.” ”Höjderna 
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mellan  Toarp  och  Törringe  äro  något  sandiga, 

hvarföre dels beskrifning hänvisar till  den öfver 

Bara härad.” ”Höjderna vid Toarp skilja sig från 

den allenarna (?) höjden som från Sallerup går af 

Käglinge genom en stor dal hwari smärree höjder 

likväl irså(?) ett lågt sammanhang med densamma. 

En god landsväg passerar från Malmö åt Ystad. 2no 

goda sockne wägar passera genom Oxie,  en til 

Skabersjö och en til Törringe och Swedala. Marken 

fruktbar men närmare Törringe sandig.” 

I socknen fanns två byar, Oxie och Toarp där Oxie 

var centralort med kyrka. 

 

Törringe socken 
Denna lilla socken består till stor del av ett flackt 

landskapsparti med Sege å som östgräns och kulliga 

höjdsträckningar i norr och söder. Bebyggelsen var 

före skiftena koncentrerad till kyrkbyn. I beskriv-

ningen till rekognoceringskartan står ”Törringe lund 

en skogspark belägen på en dominerande höjd, 

skogen af bok litet ek och hassel. landet för öfrigt 

mäst slätt och mot gränsen af Kärrstorp och äfven 

mot Oxie en stor ängsmåse. marken mellan Törrin-

ge och Toarp mera sandig.” 

Karta över landskapet i Törringe och Västra Kärrstorps 

socknar i början av 1800-talet. Skånska rekognocerings-

kartan. 

Kärrstorps socken 
Även Kärrstorps socken är relativt liten och hade 

bebyggelsen koncentrerad i kyrkbyn uppe på en stor 

höjdsträckning.  Den  sydöstra  delen  bestod  fort-

farande  av  stora  utmarker  kring  Snapparp.  I 

rekognoceringskartans beskrivning står ”Kärrstorp 

är belägen på en stor höjd som är en fortsättning af 

höjdsträckningen från Käglinge och Oxie, härifrån 

fortsätter den i Stora kullar år Snapparps qvarn och 

vidare syd lft åt Domme och Uglarp. Marken för 

öfvrigt god och bördig fastän något högländt.” 

 

Vemmenhögs härad 
Under 1700-talet hörde även Svedala socken till 

Vemmenhögs härad som dessutom hade socknarna 

Börringe, Lemmeströ (fram till 1784), Gärdslöv och 

Skurup  i  backlandskapet.  En  stor  del  av  detta 

område  räknades  till  skogsbygden.  Viktiga  byar 

som ses  på rekognoceringskartan är  t  ex Södra 

Börringe, Lemmeströ, Skurup, Saritslöv, Gärdslöv 

och Svedala. 

 

Svedala socken 
I beskrivningen till rekognoceringskartan står ”En 

del af Yddinge sjön angränsar hit hvars stränder 

äro sanka och låga. Börringe sjön har sitt utlopp 

härigenom och formerar den så kallade Sege ån, 

har  ett  vattenfall  vid  Brännemölla.  Måssar  och 

kärrdrag finnas här betydliga. 1o Djurhagen som 

från norra Lindved sträcker sig til Tittente, samt 

derifrån utgör vidare ett lågt drag till Brännemölla 

hvarifrån dess södra strand går til Södra Lindved, 

är blott parsabel den torra tiden af året, för lätt 

infanterie är mäst öfver alt bevuxen med skog utom 

närmare Brännemölla. 2 Lindholms äng intas ett 

vidt fält och sträcker sig genom en smal dal til 

närmare häradsgränsen söderut, hvarifrån den åter 

utvidgar sig mot Börringe sjöns södra strand och 

formerar en sank måsse. 3dje de så kallade Sjödiken 

mellan Svedala och Bökebergs slätt intaga ett större 

omfånge. Begynna vid stora Roslätt åtfölja Yddinge 

sjöns södra strand med en ansenlig bredd skjuta 

sedan in likt en stor vik närmare til Bökebärgs slätt, 

den odlade delen som är närmast sjöstranden är 

sommartid  passabel  och  kallas  Roslätts  och 

Bökebergs ängar, är skogig och genomskuren af 

grafvar. Den andra delen är nyttjad til torf som är 

utmärkt god är mycket sank höst och våhr och i 

följd af de deri gjorda många grafvar och hålor 

blott  för  enskilta  personer  tilgänglig.  Mellan 

Svedala och Aggarp samt längsmed Sege å har här 

flera sanka bäddar, och på många ställen dybotten, 

men varierar i bredd mellan 3, 5, 6 å 8 aln. Mellan 

Ljung  och  Hyltarp  är  en  stor  ängsmåse  som 

sträcker sig närmare Roslätt och går sedan norrut i 

Skabersjö socken är på många ställen ganska sank. 
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Mellan Hyltarp, Törringe och Lilla Svedala finnes 

dessutom flera smärre ängsmåsar, som mäst alla 

nyttjas til torfskärning och äro genom skurne af 

många grafvar och håligheter. Lindholmens ängar 

söder och vester om Lindholmens skog intaga ett 

stort fält och äro mästadelen af året practicable de 

continuera mellan Aggarp och Snapparp till Sege 

ån”. 

”Lika utmärkt denna trakt är genom sina stora låga 

trakter,  så  finnas  här  äfven  stora  höjder. 

Lindholmens  skog  begynner  vid  södra  delen  af 

sockn, en stor tvärbrant sluttande mot söder öster 

och vester caractericerar denna trakt som genast 

stiger  til  lika  höjd  med  söderut  warande  åsen 

Domme  kulle,  några  kullar  uppstiga  straxt  vid 

tvärbranten  som  här  äro  de  högsta  punkter. 

Härifrån  begynnes  en  långsam  sluttning  mot 

Brännemölla och Aggarp vid hvilken sednare by, 

några  kullar  och  ängsdrag  förändra  den  eljest 

jemna  marken,  hvarefter  höjden  närmare  Lilla 

Svedala slutar sig med branta kullar. Söder om 

södra Lindved höjer sig marken betydligt och stupar 

med en stor tvärbrant i Börringe sjön. På andra 

sidan Sege ån fortgår en ås från Nygård, Svenstorp 

och höjer sig mera ju närmare Fortuna skog, i höga 

spitsar och backar, samt omgränsade af flera ängar 

och måssar, alla practicable för infanterie. En höjd 

ås framgår vid Roslätt höjer strand öster derom til 

betydliga höjder och sänker sig sedan söder och 

vesterut i flera kullar och ängsdrag mot Sege ån. 

Lindholmens skog vid dess södra gräns består af tät 

bokskog, längre norrut mera blandad med ek och 

har  många  gröna  och  täta  planer.  Emellan 

Lindholmen, Vandmåde och Börringe sjön är mäst 

öfver  alt  skog,  några  afven  en  skogspark  af 

temmelig vidd. Westra delen af Lindholms skog är 

beväxt med buskar och ung skog. Mellan Roslätt, 

Sjödiken och Yddinge sjön är skogsväxt mäst öfver 

alt. 

En god sockenwäg går från Törringe öfver Svedala 

til  Börringe, och en från Roslätt ofver Svedala, 

Lindholmen och Domme. I från Lindholm går en 

god väg till Sa Lindved och en öfver norra Lindved 

till  Börringe.  Stora  Roslätt:  säteri  med  goda 

byggnader.  Lindholm:  Do.  Norra  och  Södra 

Lindved 2ne mindre säterier med goda åbyggnader. 

Vid Tittente drifves ett betydligt lädergarfveri.” 

 

Börringe socken 
Börringe utgjorde fram till 1784 två socknar som då 

slogs ihop till Gustavs socken med ny sockenkyrka 

mitt  emellan  de  gamla.  I  beskrivningen  till 

rekognoceringskartan står ”Stora landthöjden från 

Domme och Uglarp fortsätter förbi Lemmeströ åt 

Örkekullarne i Gerdslöfs församling, är öfverallt 

garnerade med höga kullar hvaribland förtjena att 

nemnas: Höjebjer söder om Defvelstorp, Skallsto 

Lierne  norr  om  Hafgård,  Pipare  Backen  vid 

Lemmeströ m.fl. en förgrening af namnde ås skjuta 

förbi Södra Börringe samt sänker sig vid Hafgårds 

sjöns utlopp i Börringe sjön. Lemmeströ by ligger 

på den stora landthöjden som sedan utbreder sig til 

Börringe och med flera grusiga och caractairicerad 

genom många små knutar och flera, mycket sanka 

torfmåsar. Wäster om Börringe fortsätter den sitt 

lopp  på  andra  sidan  Fjällfota  sjöns  utlopp  i 

Börringesjön, bli mycket låg och smal vid Tittente 

och  omgifves  af  måssar  af  hvilka  den  som är 

söderut belägen är ganska stor, sank och bewäxt 

med skog. Marken vid Lemmeströ är något sandig 

föröfrigt mäst af ler och något grus.  

Börringesjön har mäst öfver alt höga stränder i 

synnerhet  sydöstra  delen  deraf,  och  sänker  sig 

något mot ett näs som skjuter ut i sjön där lämning 

synes efter en jordvall upförd twärs öfver näset 

kallad  Drottning  Margaretas  wall.  Skall  vara 

uppförd af henne under kriget med konung Albrecht 

hvarvid all matjorden från Sa Börringe blifvit hit 

nyttjad och hvaröfver Bönderne ännu högt klaga 

öfver Drottning Margareta. Sjön är mycket fiskrik. 

Hafgårds sjön har medelst en temmeligen bred och 

djup dahl samband med Börringe sjön, denna dahl 

har hård bottn nära hafgårds sjön blir sedan mycket 

sank och har en liten sjö har präktiga kräftor, på en 

halfö i sjön är lemningar efter ett gammalt slott 

beläget  på  en  stor  höjd.  Björkesåkrasjön  utgör 

gräns mot Bara Härad, har mäst låga och sanka 

stränder äfven som dess utlopp åt Heckeberga är 

omgifvit af sanka ängar, vid syd östra delen finnes 

större höjder beväxta med skog som grönska nära 

til  stranden. Stora landthöjden skjuter här nära 

förbi åt Örnekullarne, hvarvid en dal formeras som 

från sjön går österut men slutar efter några tusende 

alnar. Fjällfotasjön har öfver alt skogiga stränder 

utom  mellan  Pehrstorp  och  där  Bara  Härad 

vidtager, utgör gräns mellan nemnda härad, har 

flera små låga holmar och mellan Pehrstorp och 

Ebbesjö mäst höga och branta stränder, är mycket 

fiskrik. Sturup sjö är nu aftappad och har mäst 

öfvralt hård bottn. Lyng sjö m.fl. små förtjena ej att 

nemnas. 

Skog finnes mycket i denna socken. 1: Hafgårds 

skog  utgör  en  stor  sträckning  mellan  Hafgård, 

Gerdslöfs sockn och Lemmeströ, består mäst af bok, 

mäst högländt och genomskuren af, små måssar. 

2no  Laholms  skog  belägen  mellan  Slätteryd, 

Laholm, Björkesåkra sjön, Hagenlösa, Håkanstorp, 

Nötesjö, samt något ikring Gustafs kyrka har flera 

sanka måssar och ängar samt här och där odlade 

fält, består mäst af stor bokskog. Tredje mellan 

Börringe,  Ebbesjö  och  Pehrstorp  samt  söderom 

vägen  från  Börringe  till  Svedala  af  samma 

beskaffenhet som den föregåendes. Emellan Sturup, 

Nyhus och Häradsgränsen är en god bokskog.  En 
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god socknwäg går från Svaneholm öfver Lemmeströ 

och Börringe gård til Svedala, en från Börringe til 

Ebbesjö, samt från Lemmeströ by en til Hafgård och 

Grönby, samt en til Gerdslöf. Börringe kloster ett 

stort välbyggt säteri. Hafgård, Ebbesjö 2ne säterier 

ej  synnerligt  bebyggda.  Vid  Hafgård  är  ett 

betydeligt tegelbruk anlagt.” 

 

Karta över landskapet i Börringe och Gärdslövs socknar 

i början av 1800-talet. Skånska rekognoceringskartan. 

 

Gärdslövs socken 
I  beskrivningen  till  rekognoceringskartan  står 

”Näsbyholmssjön är genom en gräfning fäld ungf. 

5:6 fot til hvilken höjd den lätt kan updämmas. 

Stränderna äro omgifna med ängar som på westra 

sidan  öfverswämmas  wåhrtiden.  Marken  är 

samblandad lera. Ängen norr om Lovisefarm är ej 

sank. De öfrige smärre vattnen äro om sommaren af 

ingen  betydenhet.  En  god  sockenwäg  passerar 

genom Önnarp, till  Skurup och en Do från Wo 

Wemmenhög förbi Svenstorps och Gerdslöfs ka til 

Lemmeströ. Skog finnes mellan Allarp och Hafgård 

samt Allarp och Lemmeströ af större bok samt flere 

hägnader  med  diverse  sorter  träd  planterade. 

Trakten mellan Örnekullarne är högländt bestående 

af grus och något stenig jord ej bördig.” 

 

Skurups socken 
Skurups  socken  hade  på  1700-talet  fyra  byar, 

Saritslöv,  Sandåkra,  Hylteberga  och  Skurup  där 

Skurup  var  kyrkbyn.  Stora  delar  av  den  norra 

sockendelen var fortfarande skogsrik utmark kring 

Svaneholm.  I  beskrivningen  till  rekognocerings-

kartan står bland annat ”På höjderne kring Skurup 

är fri utsigt öfver hafvet och do 2no åsförgreningar 

som från  Lemmeströ  sträcka  sig  den  ena  förbi 

Gerdslöv til Tuelstorp (?), den andra öfver Skurup 

til Sohlberga.” 

 

Karta över landskapet i Skurups- och Gärdslövs socknar 

i början av 1800-talet. Skånska rekognoceringskartan. 

 

Anderstorp och Grönby norra delar 
”Marken  vid  Rydeholm  mycket  jämn  ända  till 

Anderslöv och Grönby, hvarifrån den sedan höjer 

sig til en stor ler höjd Stafvesjö samt mot Hafgård. 

Sörby kratt är här belägen, bestående af en stor 

höjd öfverväxt med hasselbuskar, är en förgrening 

af den stora höjden som från Domme och Uglarp 

går nära Börringe sjön, söder om Hafgårdssjön och 

fortsätter förbi Lemmeströ til Örnekullen i Gerdslöf 

socken. Mellan Sörby kratt och denna höjd är en 

djup dahl som innehåller en god äng på några 

ställen sank på några intet. Ifrån denna dahl har ån 

vid Kellstorp sitt ursprung, löper genom de långa 

ängarna vid Tillesjö och Grönby vidare söderut. 

Flera  kärrdrag  och  håligheter  utmärka  trakten 

öster om Hönsinge och Grönby. Lerja: en stor höjd 

mellan Hönsinge och Assartorp, dominerar trakten 

ikring. Marken är öfver alt bördig och lerblandad. 

Stora landsvägen mellan Malmö och Ystad passerar 

härigenom samt god wäg till Rydeholm. I Anderslöf 

är gästgifvaregård.” 
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Wovragården i Södra Sallerup är den bäst bevarade 

korsvirkesgården i backlandskapet. Gården ägs av 

Malmö stad och delar hålls öppna för visning under 

sommarhalvåret.  Gården  har  fortfarande 

bostadslägenheter och det är viktigt att visa hänsyn 

till de boende vid besök sommartid. 

 

6.1 Bebyggelselandskapet 
 

Under perioden sker inga större förändringar av 

byggnadsteknik men stilidealen förändras en hel 

del.  Korsvirke  var  fortsatt  den  dominerande 

byggnadstypen  och  det  var  endast  i  de  mest 

påkostade anläggningarna som man byggde med 

tegel eller natursten. Campbell skriver 1929 att ”Det 

är  av  alldeles  särskilt  intresse  att  iaktaga  att 

byggnadskulturen i Romeleåsens skogsbygd så nära 

ansluter  sig  till  utpräglade  slättbygdstraditioner. 

Överallt råder rent korsvirke, trots det att här finnes 

om  ej  tillräckligt  ektimmer  så  dock  bok  till 

skottväggar  i  lika  stor  utsträckning,  som i  den 

endast några mil avlägsna skogsbygd, där åtmin-

stonde  underväggar  av  bokeskott  äro  vanliga. 

Därtill kommer, att stolpar på sten äro allmänna 

inom  hela  västra  delen  av  området.  Man  kan 

förklara detta  med områdets frälsenatur och spar-

samhet till utvisningar till böndernas byggnader. 

Men  frälset  är  ej  gammalt  och  byggnadsskick 

konstant  under  1600-1800-talet  trots  tilltagande 

skogsbrist”. Här vill Campbell visa att byggnads-

skicket är gammalt vilket det troligen är men att 

frälsets inflytande skulle vara nytt är kanske svårare 

att hålla med om. Bönderna i backlandskapet har 

inte varit självägande i någon större utsträckning 

under senare delen av medeltiden fram till skiftena. 

Vidare  berättar  Campbell  att  ”Romeleåsens 

skogsbygd  (där  backlandskapet  ingår),  som  ha 

något tätare timra, stolpar ibland på sten, ibland i 

fotträ,  dels  stakaväggar,  dels  sprötaväggar, 

risgavel, raveltak (sent ersatt av läkttak), ryggning 

ofta även av vårdträ.” Campbell ger exempel från 

Eksholm (i  Hyby socken) som var Kronoindelt. 

Fastigheten nr 1 ¼  synades år 1745 då det redan 

hade börjat bli skogsbrist i trakten. Risbok, al och 

hassel räckte knappt till bränne och virke fick tas 

från annat håll. Gården består av boningshus i södra 

längan som är 39 alnar lång och 8 ½ alnar bred samt 

4 alnar hög. Huset är uppfört av korsvirke med 

stolpar på stenfot samt lerväggar. Huset innehåller 

från väster räknat; brygghus och vid sidan av denna 

förstuga med kök innanför. I brygghuset är kölna 

med mälta över samt loft av ekplankor. Golvet är av 

lera. Mellan förstugan och köket är en dörr och från 

förstugan till gården två halvdörrar. I köket finns en 

spis med skorsten samt bakugn och stenlagt golv. 

Dagligstugan kommer sedan och har en dörr till 

förstugan och en till köket, fyra fönster, brädloft och 

golv av bräder. Kammaren har två fönster och golv 

av bräder. Gästkammaren har lika fönster, loft och 

golv. Höladan ansluter till längan. Vid nybyggnad 

av fyra väggar på denna länga uppges att fotträ 

underlagts. Östra längan är 57 alnar lång, 8 alnar 

bred och 4 alnar hög samt av samma byggnadsskick 

som föregående. Den innehåller från söder räknat; 

torvhus,  redskapshus,  fårhus,  portlider,  stall, 

foderloge samt fähus. Som västra länga projekteras 

en ny byggnad 33 alnar lång, 10 alnar bred och 4 

alnar  hög  som  skall  uppföras  i  likhet  med 

föregående till loge med tvenne loggolv. Alla tak av 

halm på ravel. 

Denna  typ  av  korsvirkeshus  dominerade  nästan 

totalt och var vanlig från de små torpen till herr-

gårdarnas anläggningar. På de bevarade storskiftes-

kartorna består nästan alla byar av tätt grupperade 

kringbyggda  gårdar.  Ofta  sammanbyggdes  flera 

gårdar  så  de  bildade  stora  sammanhängande 

byggnads-strukturer. Den bäst bevarade kringbygda 

gården i  backlandskapet är wovragården i Sallerup 

som dessutom är öppen för besökare under som-

124 



 

 

maren. En annan bevarade kringbyggda gårdar från 

tiden före skiftet är nr 1 i Aggarp. Annars finns de 

flesta  bevarade  korsvirkesbyggnaderna  under 

godsen som ekonomibyggnader eller som torp. Fina 

ekonomibyggnader  finns  vid  Ljunggården  under 

Skabersjö. Gatehus, fästor och torp var ofta byggda 

som en enkel länga eller med bostadsdel i vinkel till 

fähus.  Vid  skiftena  kunde  många  byggnader 

återanvändas genom korsvirkets modulsystem och 

delar av eller hela de yngre korsvirkestorpen kan ha 

sitt ursprung före skiftet. Fina torp finns i Killehuset 

norr om Värby, vid Torups slott, väster om Bara 

kyrkby, öster om Skammarp, Klockarebostället i 

Sallerup, vid Lilla Roslätt och ett antal torp under 

Häckeberga. Även en del kvarnmiljöer är bevarade 

från tiden före skiftet, bland annat kvarnhuset intill 

Börringekloster. Den äldsta bevarade prästgården är 

Lemmeströ prästgård, som varit prästbostad 1565-

1923 (äldsta delen uppförd 1722). Norr gården har 

det dessutom påträffats rikligt med tegel och delar 

av  kokkärl  som  kan  härstamma  från  en  äldre 

byggnad. 
 

Befolkningen 
Under 1700-talet sker en kraftig ökning av befolk-

ningen  vilket  bland  annat  återspeglas  i  nykol-

lonisering av utmarker, utbyggnad av sockenkyrkor 

och i folkbokföringen. I början av 1600-talet fanns 

det ca 4000 invånare i backlandskapet och 1750 

hade dessa vuxit  till  nästan 7000 (Uppskattning 

efter antal mantal i J L Gillberg Beskrifning öfwer 

Malmöhuslähn  uti  hertigdömmet  Skåne  1765). 

Antalet gårdar förändrades inte så mycket under 

denna tid utan det är främst som torpare och husmän 

de nya bosättningarna sker. Från att tidigare främst 

ha bestått av frälse och arrendebönder växer nu den 

obesuttna delen av befolkningen kraftet. Trots att 

produktionen ökade var det alltså fler som skulle 

mättas och många levde under knappa förhållanden. 
 

Godsen under perioden 1658-1799 
De stora jordägarna dominerade landskapets använd

-ning genom att äga i princip all mark. Endast ett 

fåtal gårdar ägdes av kronan eller kyrkan och de 

självägande var lätträknade. Under 1700-talet blev 

det möjligt för bönder att skatteköpa kronogårdar 

men det skedde i hård konkurrens med adeln som 

gärna ville ha kontroll på all mark. Några lyckades 

med friköpningen bl a i Sturup trots godsägarens 

enträgna försök att själv få förtur. De nya tiderna 

med Svensk regim var konfliktfyllda till en börja för 

en del adelsfamiljer och några flyttade till Danmark 

men flertalet anpassade sig ganska snart till de nya 

förhållandena. 

De goda tiderna i slutet av 1700-talet medförde en 

hel  del  nybyggnation.  Skabersjö,  Klågerup  och 

Börringe byggdes om till öppna ljusa anläggningar 

från  tidigare  borgkaraktär.  Nya  herrgårds-

anläggningar etablerades, ofta som ersättning för 

ensamgårdar i natursköna lägen, t ex Roslätt, Toppe

-ladugård, Snapparp m.fl. 

Strax  efter  att  Skåne  blivit  Svenskt  gjordes  en 

rapport av en kommission som tillsattes av Rutger 

von  Aschenberg.  Rapporten  var  klar  1682  och 

beskriver ganska ingående hur det såg ut på många 

gods i Skåne. 

 

Skabersjö 
Skabersjö var indraget till kronan under krigsåren 

1675-79 men återköptes 1680 av Tage Thott. 1682 

beskrivs  gården  enligt  följande  ”Sielfwe  gårdh 

består  aff  borge-  och  ladegårdh.  Borgegården 

finnas medh en stor bredh graff opmuhrat och med 

wattn  ombgifwen,”.  Det  står  vidare  att  en 

vindbrygga leder över till borggården och att västra, 

södra och norra längand är grundmurade, en våning 

höga, samt att östra längan är två våningar hög och 

murad mellan stolpar, dvs korsvirke, med tegeltak. 

Ladugården i väster beskrivs som tre stora längor, i 

söder är torskeladen, i norr ridstall och andra stall. 

Byggnaderna  är  grundmurade  och  har  halmtak 

förutom ridstallet som har tegeltak över 20 bindingh 

(korsvirkesfack). I väster ligger oxladan som består 

av korsvirke i 20 bindningar med tegel och halmtak. 

Vidare beskrivs att gården har en vacker trädgård 

med fiskdammar, tillgång till fiske i Yddingen och 

Fjällfotasjön samt god skog för några 100 ollonsvin. 

Gården brukas i egen vång där det odlas 40 tunnor 

råg,  46  tunnor  korn  och  100  tunnor  havre. 

Ängsmarkerna ger 400 lass hö. Den höga andelen 

havre vittnar om ganska magra och sandiga marker 

och  det  stora  utfallet  av  hö  visar  på  stora 

ängamarker. Till godset hör hela socknen ”sedan 

urmindes tid”. Närliggande byar Swendstrup och 

Westerby är avskilda med hägn men mot Skabersjö 

finns inget hägn. Detta visar på att gården odlas i 

vångalag  med  byn  dvs  en  samordning sker  av 

tresädesrotationen så att betesvången sammanfaller 

och  kan  utnyttjas  gemensamt  utan  behov  av 

hägnadsarbete. Dessutom beskrivs i samma källa att 

”Wekudagsgodsen” utgörs av hela socknen samt två 

gårdar  i  Skammarp  (den  ena  öde),  Holmeja  5 

hemman, Ydinge tre halva och tre fester, Bögeberge 

slette  ett  halvt  hemman.  Dessutom  nämns  att 

”Hoijby sohgn mageskffte för 18 åhr sedan blefwen 

wekudgagzbönder.” 
 

Torup 
Torup hade en sorglig inledning på den svenska 

tiden.  Efter  att  dess  siste  private  ägare  Corfitz 

Ulfeldt  hamnat i  onåd beslagtogs fastigheten av 

kronan och stod tom i 75 år och förföll. Markerna 

brukades under tiden av olika förvaltare på kronans 
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uppdrag eller förläning. 1682 berättas att Rötger 

von  Aschenbergh  stod  som  ägare  och  gården 

brukades  genom  inspektor.  Mellangården  som 

kallades  Stallgården var  då  omsluten av vatten. 

Stallgården  bestod  av  tre  murade  längor  med 

korsvirke i halva västra längan. Här fanns ridstall 

samt bostadsutrymme, kök m.m. Ladugården hade 

tre  längor  i  korsvirke  med  tegelfyllning  och 

halmtak. Gårdens åker brukades i tre vångar och 

odlar 9 ¼ pund råg, 9 ½ pund korn samt 400 lass 

hö. Till godset hörde 12 gårdar och några gatehus i 

Bara by, 18 ½ hemman och några gatehus u Värby, 

2 ¼ hemman i Skammarp, Hyby by 11 ¾ hemman. 

Risemölla på ½ hemman är sedan kriget lagt till 

veckodagstjänst  så  gården  kan  byggas  upp  och 

kultiveras.  Dessutom  har  7-8  fiskdammar  samt 

trädgården restaurerats. Skogen består av tämligen 

god bok och ek trots att kraftig huggning skedde 

under  krigen.  Några  100  svin  kan  släppas  på 

ollonbete. 1735 lyckades dock Corfitz efterlevande 

få tillbaka Torup och det blev Dottersonen Joachim 

Beck som iordningställde borgen.  
 

Klågerup 
Efter Sveriges övertagande var Klågerup i familjen 

Lindenovs  ägo.  1682  beskrivs  Klågerup  enligt 

följande  ”Gårdens  byggning  består  först  af 

borggården  trende  länger  eller  husene,  muhrat 

emellan stollparne, det syndre och westrre twå lufft 

högt, den wästraste af 21 bindinger, den sydnerste 

lengde af 12 binninger medh skiöna muhrade kellar 

under, nedan till sahler, kammer och giestestifwer, 

den 3:de och östre lengde beståhr uthi 21 binninger 

och gandska ny byghning alla 3 muhrat emellum 

stollpar, brukas till bryggiehuuss, kiöken som andra 

waerellser.” Vidare beskrivs hur borggården ligger i 

en  liten  sjö  med  vindbrygga  från  borgen  till 

fastlandet i norr och en fast bro till holmen med 

ladugård i söder. Ladugården har stora byggnader 

med i öster ett ridstall i korsvirke med tegelfyllning 

och tegeltak, 16 bindningar långt med havreloft. 

Därefter  följer  tröskladan  27  bindningar  lång  i 

korsvirke med tegelfyllning och halmtad. Därefter 

står ett värdshus med 4 bindningar, ett fölhus i 4 

bindningar, ett oxstall 32 bindningar alla i samma 

utförande.  Södra  längan  består  av  ladufogdens 

kammare,  kalvhus,  fårhus  och  gäststall  i  17 

bindningar  i  korsvirke  och  med  haltak.  Västra 

längan har 23 bindningar och är fähus i samma 

utförande. Kring gården fanns tre vångar som odlar 

12 pund biugh, 10 pund råg och 30 tunnor havre. 

Från ängsmarken höstades 600 lass hö. Vångarna  är 

hägnade och har bomar vid väg samt vaktas i norr 

av Bohmhus och i söder av Wittenbergh. En liten 

mölla ligger vid bäcken som kommer från Tejarp. 

Till Klågerup lyder 7 halva gårdar i Tejarp, 6 hela 

gårdar, 8 halva och en ¼ gård i Vinninge, 2 halv i 

Ydinge,  en  halv  i  Vissmarlöv,  ¼  dels  gård  i 

Kyrckeskoug, ¼ gård i Troberga samt en smedja i 

Hyby. Godset anses vara ett urgammalt säteri med 

gårdar  även  i  Nefwishög,  Torreberga,  Bahre, 

Brågerup, Gullåkra och Görslöv. 
 

Näsbyholm 
1676  beskriver  överstelöjtnant  Johan  Hinteke 

Näsbyholm som tre byggnader kring en gård med 

plank på den fjärde. Mittbyggnaden är ett stenhus 

med 4 kantigt kraftigt tornhus och troligen uppfört 

av ärkebiskop Birger Gunnarsen 1480. Flyglarna 

var av korsvirke i två våningar. Under 1700-talet 

moderniserades  byggnaderna  men  kvarstod  i 

huvudsak  i  ursprunglig  form.  Endast  den  äldre 

källaren finns idag bevarat från den gamla borgen. 
 

Börringekloster 
Efter skåne blev svenskt 1659 fick Gustav Carlsson, 

Carl X Gustavs son, Börringe och Lindholmen i 

donation. Godset blev 1674 grevskap men hade 

sedan en brokig historia med många förvaltare åt 

kronan. De sista resterna av klostret revs 1688 och 

1691 fanns fortfarande rester kvar av ett gammalt 

stenhus som Sören Norby lär ha uppfört i början av 

1500-talet. 1721 såldes godset av kronan till Clefwe 

och 1745 kom det i Joachim Beck-Friis ägo endast 

23 år gammal och har stannat i samma familj sedan 

dess. Fastigheten bestod vid denna tid troligen av tre 

korsvirkesbyggnader.  1763  uppfördes  en  ny 

huvudbyggnad. 1791 blev Börringe sveriges enda 

grevskap. 

 

 

Börringekloster  byggdes  ursprungligen  i  två 

våningar  1763  med  flyglar  i  en  våning.  Stilen 

påminde mycket om Carl Hårleman men det finns 

inga belägg för att det var han som var arkitekten. 

Under  1800-talet  har  slottet  byggts  på med en 

tredje  våning  och  ändrat  karaktär.  Fortfarande 

finns dock en del  spår av 1700-talets  byggnad, 

främst interiört. 
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Häckeberga 
1682  beskrivs  Häckeberga  som  nedbränt  under 

kriget  av danskarna och nu bara murarna kvar. 

Ladugården  håller  på  att  ställas  i  ordning  och 

ladufogden berättar att gården odlar 6 pund korn, 4 

pund  råg,  ingen  havre  och  ger  300  lass  hö. 

Ladugården ligger på slottsholmen med provisorisk 

bro till fastlandet. Trädgård och örtagård öster om 

gården är väl hållen av en örtegårdsman. Gården har 

fiske i sjön och det släpps så mycket som 5000 svin 

på ek och bok ollonår. Häckeberga ägdes vid denna 

tid av Mette Rosenkrantz vars dotter gifte sig med 

den tidigare ofrälse men av Christian V adlade 

Johan Monrad. Förutom Häckeberga ägde familjen 

Björnstorp,  Svenstorp,  Toppeladugård,  Assartorp, 

Bodda, Rydsgård och Pugerup. Genom arvstvister 

och  ekonomiska  problem  såldes  en  del  av 

huvudgårdarna. 1708 dog Mette Sophie och året 

därpå Monrad. Gården gick sedan över till Karen 

Krabbe och hennes dotter Mette Sophia Bruin. Hon 

gifte sig med Peter Silfverskiöld 1721 och godset 

stannade  i  familjens  ägo  århundradet  ut.  Idag 

återstår endast spår av trädgårdsanläggningarna från 

1700-talet. Alla byggnader är av senare datum. 

 

Häckeberga slott enligt Fr Richard vid mitten av 

1800-.talet. Slottet hade inte förändrats mycket de 

senaste 200 åren men skulle i slutet av 1800-talet 

förvandlas kraftigt. 
 

Assartorp 
1682 beskrivs Adszerstrup gårdh som inbygd med 

ladugården i fyra längor med stentak över bonings-

längan och halmtak på resten. Allt  är uppfört i 

korsvirke. Gården ägs av fru Mette Rohsencrantz 

men arrenderas av Arild Swave på Lärckeshollm. 

Här sås 4 pund råg, 4 ½ pund korn, 12 tunnor havre 

och höstas 80 lass hö. I ”eenemercks skough” hålls 

40 svin under  ollonår.  Till  gården hör  en liten 

frukthage samt lite fiske i Gammelschiö. Gården har 

dessutom 16 gatehus med arbetare till gården samt 

en liten underfallsmölla som står  för landgillet.. 

Dessutom har för en kort tid herrskapet lagt Lyngby 

by med 13 hela och halva hemman till gården för 

dagverke. 

 

Lindholmen 
Under 1500-talet hade Sandåkra by ersatts av en 

större  ladugård  under  Lindholmens  slott. 

Ladugården fick överta slottets namn men var vid 

svensk  tidens  början  fortfarande  en  ganska 

geskedlig gård utan ståndsmässig karaktär. Från att 

ha varit i kronans ägo övergick den 1773 i privat 

och ett tag mellan 1775 och 1785 ägdes gården 

intressant nog av 60 bönder från trakten som hade 

gett ett lån på gården och låntagaren kom i onåd. 

Bönderna skötte gården gemensamt och fick en god 

avkastning. En tidig form av kooperativt ägande och 

brukande. 1785 förvärvas den av Tage Thott som 

åberopat  sin  adliga  rätt  till  inlösen  av  ofrälse. 

Forfarande  var  det  dock  inga  nya  byggnader 

uppförda vid gården. 
 

Nya herrgårdar 
Under 1700-talet inträdde en längre period utan krig 

och ett ökat välstånd kunde byggas upp. Flera nya 

herrgårdsbyggnader byggdes av adel och borgare 

som förvärvade gårdar som tidigare brukades av 

bönder. Bland dessa kan nämnas Toppeladugård, 

Snapparp,  Roslätt,  Södra  Lindved  och  Norra 

Lindved,  Denna  process  fortsatte  sedan  mer 

omfattande under 1800-talet då många gårdar slogs 

samman på frälsemark i samband med skiftena. 

 

Kyrkor 
Slutet av 1600-talet och början av 1700- talet var 

fortsatt oroligt och det skedde få nybyggnationer 

eller ombyggnader. Under senare delen av 1700-

talet sker en ny kyrkobyggnationsperiod när den 

växande befolkningen kräver mer plats. Ofta sker 

det genom tillbyggnader men i ett fall byggs en helt 

ny kyrka, nämligen i Börringe. I Svedalas fall, och 

andra  tillbygda  kyrkor,  var  det  med  största 

sannolikhet  utrymmesbrist  som  gjorde  tillbygg-

nationen aktuell medan det i Börringes fall kanske 

mer hade med godsets intresse av att inte behöva 

underhålla  två  kyrkor  och  få  tillgång  till  två 

socknars dagsverksskyldiga för billig arbetskraft. 

Under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet 

är det fortfarande barock som är den dominerande 

stilbilden.  Adelns  gravvårdskonst  fortsätter  att 

blomstra. 1730 sker en ny stiländring som senare 

har kommit att kallas Rokoko och i Sverige även 

Gustaviansk stil. Senare kom även Nyklassiscism 

som  ett  ledande  stilideal.  Flera  kyrkor  fick 

tillbyggda tvärskepp för att kunna hysa den växande 

befolkningen  bland  annat  Skabersjö  med  norra 

utbyggnaden  1745.  Bara  kyrka  hade  en  äldre 
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tillbyggnad som gravkor åt herrskapet på Torup 

men  1739  byggdes  detta  om  till  sittplats  åt 

herrskapet och gravarna flyttades. En stentavla med 

namnet Beck-Friis och årtalet 1739 vittnar troligen 

om detta. Idealen för kyrkorummet förändrades och 

med  rokokon  och  gustaviansk  stil  blev  många 

medeltida  kalkmålningar  överkalkade.  Även  den 

tunga inredningen från medeltid och barock bygges 

ut. Bland annat har Mölleberga kyrka en predikstol 

från 1743 och Skabersjö kyrkas baldakin är från 

1700-talet. I Skabersjö finns även en altaruppsats 

från  1774  efter  ritningar  av  Adolf  Fredrik 

Barnekow.  Även  altarna  ersattes  och  1768  fick 

Södra  Sallerup  ett  nytt.  Många  av  porträtten  i 

kyrkorna härstammar från 1700-talet, t ex Johan 

Strutz  i  Skabersjö  kyrka  från  1700-talets  slut. 

Många  av  de  idag  bevarade  kyrkklockorna  har 

gjutits under 1700-talet. S Sallerup klockor är från 

1756  samt  ett  tornur  från  1785  i  väst 

(Malmöurmarkaren) 

 
Börringe kyrka med västfasaden. Detta är den enda helt 

nya kyrkan som uppfördes i backlandskapet under 1700-

talet  och  den  är  ett  mycket  fint  exempel  på 

sengustaviansk stil. 

 

 

 

Interiör från Börringe kyrka.Ett enkelt vitmålat kyrkorum 

i stilens ideal. 

 
Port  på Börringe kyrkas sydfasad i  antiksinspierarat 

utförande.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta bevarad bebyggelse och bebyggelsemiljöer  från 

slutet av 1600-talet och 1700-talet. 
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