
 

 

 Bevarade byggnader och 

byggnadsmiljöer 
 

1 Skabersjö 
En omfattande ombyggnad skedde 1774-1783 som 

gav slottet sitt nuvarande utseende. Det var under 

ledning av Fredrik Ovesen och Ulrika Christina 

(Född  Barnekow)  Thott  som  det  friliggande 

korsvirkeshuset i öster samt de båda tornen revs. 

Ladugården nybygges i tegel men på samma grund. 

Slutligen  påbyggdes  den  västra  längan  med  en 

våning. Även flyglarna renoverades och samtliga 

byggnader  fick  dubbla  sadeltak  och  profilerade 

taklister. Adolf Fredrik Barnekow, bror till Ulrika 

Christina,  ledde  arbetet  och  skapade  även  den 

storlagna park i fransk stil som delvis fortfarande 

finns bevarad. 
 

2 Torup 
Under tiden som Torup ägdes av dotterns man, 

Hack Stiernblad, närmare bestämt 1775, sker en 

tragisk drunkningsolycka i sjön som omgav slottet 

vilket var en av orsakerna till att stora delar av 

vallgraven fylldes igen. Nya ideal bidrog säkert där 

man ville skapa bättre kontakt mellan slottet och 

parken.  Hack  Stiernblads  son  Axel  låter  1789 

påbörja uppföradet av de tre ladugårdslängorna i 

gråsten.  Tre minnesplattor kan ses på de olika 

längorna med årtalen 1789, 1793 och 1800. Även 

mellangården byggdes om under 1700-talet och det 

är främst ladugården och mellangården som minner 

om  förskiftestiden.  Borgen  har  bevarat  sin 

renässanskaraktär  men  vissa  av  rummen  har 

interiört en prägel av sent 1600-tal och 1700-tal. 

 

3 Hyby 
Efter skåne blivit svenskt blev Hyby kungsladugård 

och utarrenderades. 1737 var den gamla kors-

virkesmanbyggnaden utdömt och 1761 uppfördes 

ett envånings stenhus med frontespis i tre våningar 

och mansardtak av tegel. Det är denna byggnad som 

fortfarande finns kvar i den flera gånger ombygda 

huvudbyggnaden. Ladugården bestod då av en 

fyrlängad anläggning i korsvirke av vilket inget 

återstår idag. Under en period arrenderade Torup 

Hyby gård. 1786 kom fastigheten åter i privat ägo 

genom Överstelöjtnant Axel Josua Stiernblad på 

Stora Markie (son till Stiernblad på Torup). 

Parkanläggning skapades i slutet av 1700-talet och 

trots att den idag är igenvuxen och kraftigt 

förändrad på grund av almsjukan syns fortfarande 

spår av den gamla anläggningen. En minnessten 

finns i NV kanten av skogen NV Hyby gård med 

texten 1774 INHÄGNADES HOLME OCH MAD. 

1775 SATTES HÄR EK BOK OXEL ALM. Enligt 

tradition kallas dungen ”generalshagen” och det är 

möjligt att Axel fick den titeln med åren. Det finns 

ytterligare en minnessten i trädgården sydväst 

huvudbyggnaden som lyder : 
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ALMEN SATTES 1780. GATORNE OMLADES 

1799. 1800. 1800. GÖR OCK DU NÅGOT EFTER

-WERLD”.  

 
Karta över  byn och huvudgården i Hyby 1694. 
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6 Häckeberga 
Under  1700-talet  fanns  delar  av  den  gamla 

medeltida borgen kvar även om brand hade förstört 

mycket  under  kringen  på  1600-talet.  Nuvarande 

byggnad  är  från  1800-talet  liksom  flertalet  av 

ekonomi-byggnaderna. Vad som återstår av 1700-

talet är bland annat spår av parkanläggningar. På tre 

holmar utanför slottsholmen fanns iordningställda 

stigar  och  planeringar  som  idag  är  kraftigt 

förvildade  men  det  går  att  se  spår  av 

anläggningarna.  Öster  om slottsholmen  finns  en 

trädgård med mur som härstammar från 1700-talet. 

Flera torp under Häckeberga kan vara från 1700-

talet. 

 

 
Häckebergasjön med trädgårdsholmen i bakgrunden. 

finns även uppgifter om att det var han själv som 

ritade. Dock dog Hårleman redan 1753 och några 

ritningar finns inte bevarade och kan besvara frågan. 

Anläggningen lär ha varit mycket vacker och jag har 

tyvärr inte kunnat hitta någon bild från tiden. Under 

1870-talet byggdes huvudbyggnaden och flyglarna 

på med en våning och resulterade i en mer ”tung” 

anläggning. Trots ombyggnaden finns det spår av 

den gamla byggnaden kvar. 

 
Börringekloster med östrasaden mot gårdsplanen. 

4 Klågerup 
Flera gånger skedde arvsskiften innan fastigheten 

kom i Fredrik Trolles besittning. 1737 inledde han 

omfattande  ombyggnader  som  var  färdigställda 

1761. Den södra längan revs och i fonden uppfördes 

ett corps de logis av sten i en våning under högt 

valmat  tak.  Ritningarna  var  utförda  av  George 

Gordon. Dessutom revs också de båda flyglarna och 

nya uppfördes i deras ställe. Den tidigare slutna 

anläggningen på en borgholme hade förvandlats till 

en öppen herrgård.1740 var det Arvid Trolle som 

tog vid  och följdes  av tredje  sonen Nils  1797. 

Anläggningen har blivit ombygd på 1800-talet men 

ger fortfarande karaktär av 1700-talet. 

 

5 Börringekloster 
1763 lät Joachim uppföra ett nytt Corps de logi i 

gustaviansk stil med två våningar och flyglar i en 

våning. Taket var masardtyp och fasaden hade sitt 

typiska murputsband mellan våningarna. Arkitekt 

lär vara någon lärljunge till Carl Hårleman men det  



 

 

Roslätt är ett fint exempel på sent 1700-tal i fransk stil. 
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9 Roslätt 
Gården Roslätt är känd sedan långt tillbaka i tiden 

och under sista delen av dansk tid tillhörde den 

kronan. En tid efter maktskiftet var gården 

skattehemman och ägdes bland annat av Johan 

Christoffer von Demster i början av 1700-talet. 

Därefter övergick det till Thott på Skabersjö. Från 

att tidigare haft en enkel gård uppfördes 1776 de 

nuvarande uthuslängorna av granit och 1793 det 

stora tegelhuset. Ritningarna var gjorda av Adolf 

Fredrik Barnekow som var svåger till Tage Thott 

men uppfördes efter hans död. Stilen är typisk 

herrgårdsstil från sent 1700-talet men fasaden blev  

8 Toppeladugård  
I slutet av 1600-talet var Toppeladugård en ladugård 

som brukades under Häckeberga.  I ett  tvistemål 

angående  skulder  övergick  Toppeladugård  till 

Christina Piper 1712 mot inteckning på 12000 daler. 

Christina är känd för att ha byggt flera slott i Skåne 

och gjorde även anläggningar vid Toppeladugård, 

bland annat den vackra parken som Linné beskriver 

vid  sitt  besök 1749.  Manbyggnaden stod  färdig 

1725. Gården stannade i familjen Pipers ägo till 

1791 då det såldes till landshövdingen Tage Thott. 

Parken  och  vissa  ekonomibyggnader  vittnar  om 

1700-talets anläggning medan huvudbyggnaden är 

av senare datum. 

 
Akvarell av Toppeladugård från ? 
 
 

Äldre byggnader vid Toppeladugård vars torn från tidigt 

1900-tal syns i bakgrunden. 

7 Snapparp 
Snapparp var en medelstor gård på 1670-talet med 

endast  9  tunnland  åkermark  i  inmarken  och 

omfattande  betesmarker.  Gården  hade  dagsverke 

under  Månstorp.  På  1760-talet  byggdes  ett  nytt 

ståtligt corps de logis och ett stort antal hus och torp 

fanns under gården. 1795 köptes gården av major 

Adolph Lindecrona på Månstorp. Huvudbyggnaden 

finns kvar även om den är ombyggd. 
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putsad vilket troligen var avsikten. Fasaden mot 

trädgården har fransk stil med en tresidiutbyggnad. 

Öster om gården anlades en trädgård i fransk och 

engelsk stil som delvis är bevarad. 

 

10 Svaneholm 
Den gamla renässansborgen från 1530 genomgick 

en ombyggnad 1694. Ägaren Axel Gyllenstierna 

hade varit i Italien och inspirerats av barockstilen 

som var populär där. Detta sker ungefär samtidigt 

med att Stockholms slott också uppförs i italiensk 

renässansstil. På Svaneholm blev det bara den östra 

längan mot  landsidan som byggdes på  med tre 

våningar  med balustrad.  De övre  våningarna  är 

främst kulisser då taket sluttar brant på baksidan. 

Samtidigt med ombyggnaden byggdes också ett nytt 

stiligt  trapphus  och  takfriser  i  stensalen  och 

salongen  utförda  av  den  italienske  stuckatören 

Charizi. Allt detta går att uppleve om slottet besöks 

sommartid de museet är öppet. Park och restaurang 

kan besökas året om. 

Svaneholms slott med staty av Rutger Maclean. 
 

11 Börringe nya kyrka 
Börringe ritades troligen av Olof Tempelman 1787 

och har en strängt antikiserande sengustaviansk 

arkitektur. Symetri, balans och proportioner var 

viktiga. Kyrkan är byggd i tegel och har ett platt 

gipstak invändigt. Från början hade kyrkan en 

svängd tornhuv i koppar som byttes ut under 1870-

talet till dagens pyramidtak Kyrkogården började 

anläggas 1787 och har sedan utvidgats i flera 

omgångar. Det är en mycket vacker och kuperad 

kyrkogård med gamla träd som i vissa fall 

härstammar från 1787. Till vänster om porten till 

kyrkan ligger familjen Beck-Fris begravningsplats 

med enkla järnkors och stenar. Sockenstugan intill 

kyrkan mot bygatan är troligen jämngammal med 

kyrkan. 

 

 

 

 

Börringe kyrka med sockenstugan i förgrunden. 
 

Gårdar och andra byggnader 
Det är tyvärr bara ett fåtal byggnader som bevarats 

från tiden före skiftena och som inte är kyrkor eller 

slott.  Den  förhärskande  byggnadstekniken  med 

korsvirke utan fotträ har medfört att byggnaderna 

succesivt har behövts renoveras eller ersättas med 

nya byggnader. Flertalet bevarade byggnader finns i 

godsmiljöerna kring bland annat Torup, Skabersjö 

och Svaneholm men några kringbyggda gårdar finns 

kvar  som  minnen  av  de  gamla  byarna  innan 

skiftena. I slutet av 1700-talet anlades ett stort antal 

torp och några av dessa finns bevarade. Av de torp 

som uppfördes i början av 1800-talet fanns ofta 

äldre byggnadsmaterial som återanvändes från rivna 

gårdar  och  gathus  i  byarna.  Här  ges  korta 

beskrivningar av ett antal byggnader som bevarats 

från tiden före skiftena. 

Wowragården 
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12 Wowragården 
Områdets  bäst  bevarade  korsvirkesgård  är 

Wowragården i Södra Sallerup. Den kringbyggda 

ggården med halmtak ägs idag av Malmö stad och 

har restaurerats omsorgsfullt. Korsvirket är synligt 

och rödmålat. En del av gården är uthyrt som bostad 

medan delar är museum med äldre föremål som 

visas sommartid. Gården ligger på sin ursprungliga 

plats på bytomten och fick bli kvar eftersom den var 

i så gott skick vid skiftena. 
 

13 Aggarpsgården 
I södra delen av Aggarps by ligger den välbevarade 

Aggarpsgården på  Aggarp  22:2.  Gården har  tre 

längor  i  korsvirke  som  svartmålats  med  tegel, 

lersten och kline i facken. Taken är klädda med 

halm vilket bidrar till det ålderdomliga intrycket. 

Gården ligger kvar på sin gamla tomt från tiden före 

skiftena. 
 

14 L Wästraby 
Lilla Wästraby strax väster om Skabersjö by är en 

liten gård där delar troligen är uppförd före skiftena. 

Gården har byggts om under 1800- och 1900-talen 

men har  fortfarande en ålderdomlig prägel  med 

vitputsat korsvirke och halm/vasstak. Byggnaderna  

sluter som kring en gård som är öppen i söder mot 

vägen. 

Lilla Wästraby 
 

15 Brytstugan Skabersjö by 
Den enda byggnaden som med säkerhet finns kvar i 

Skabersjö kyrkby från tiden före skiftena förutom 

kyrkan  är  Brytstugan.  Byggnaden  är  uppförd  i 

gråsten 1784 och användes bland annat för bakning 

och tvätt. Idag har stugan enkupigt rött taktegel och 

på östfasaden finns smidesdetaljer med årtalet 1784. 
 

16 Ljunggården 
Strax öster om Skabersjö slott ligger Ljunggården 

med två ålderdomliga ekonomilängar på varsin sida 

av gårdsplanen. Gården uppfördes  i slutet av 1700-

talet på vad som troligen var en öppen hedmark 

Ljungen.  Båda  längorna  har  ovanliga  valmade 

mansardtak i vass med fasade gavlar i norr och faka 

i söder. Den östra längan var förr magasin och är 

bygd i rödmålat korsvirke med rött tegel i facken. 

Sydgaveln är vitputsad. Den västra längan har också 

korsvirke med tegelfyllning men facken är putsade i 

öster och söder. 

 

Ljunggården 

 

17 Lemmeströtorp 
De äldsta delarna av Lemmeströtorp är från 1722 

och  utgör  den  mellersta  delen  av  dagens 

byggnadsdkropp. Ända sedan början av 1700-talet 

har detta varit prästboställe för Lemmeströ socken 

och från och med sammanslagningen även för hela 

Börringe socken. Sedan början av 1900-talet ligger 

en nybygd prästgård i Börringe kyrkby. Södra delen 

av den pampiga längan är uppförd på 1800-talet och  

norra delen i början av 1900-talet. 

  

Lemmeströtorp 
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18 Fiskarehuset Börringe 
Ett av områdets vackrast belägna hus är det gamla 

fiskarehuset vid Klostervikens västra strand. Gården 

har tre sammanbyggda längor som öppnar sig mot 

sjön. Konstruktionen är korsvirke som målats röd 

med lersten och kline i facken. Taket är klätt med 

vass. 
 

19 Risemölla 
Vid vägen på  gränsen  mellan  Torup och  Hyby 

ligger den välbevarade Grindstugan med halmtak 

och  rödmålad  korsvirke.  Facken  är  fyllda  med 

lersten,  tegel  och  kline  som  vitkalkats.  Den 

vinkelbyggda  längan  har  vasstak  och  en 

blomstrande gammeldags trädgård omger huset. 

 
Den gamla kvarnen i Risemölla uppfördes troligen 

redan på 1700-talet i  gråsten och korsvirke och 

ligger direkt intill vägen mellan Hyby och Torup. 

Taket är klätt med tvåkupigt tegel och delar av huset 

är  nersänkt  från  landsvägen  sett.  Den  gamla 

kvarndammen söder om vägen har återskapats på 

1990-talet. 

 

Den gamla kvarnen Risemölla vid vägen mellan 

Torup och Hyby. 
 

20 Grönetorp 
Den  äldsta  bevarade  byggnaden  i  Bara  kyrkby 

förutom kyrkan är Grönetorp i byns västra kant. 

Torpet består av en putsad länga i korsvirke med 

lersten och tegel i facken. Taket är täkt med vass. 

Intill ligger ytterligare två ålderdomliga torp från 

1800-talet i korsvirke. 
 

21 Fadderstorp 
Längs  den  gamla  landsvägen  väster  om 

Börringekloster och direkt söder om den nyare väg 

E65  ligger  tre  gamla  hus,  varav  två  troligen 

härstammar från 1700-talet. Den ena av de äldre 

byggnaderna  består  av  rödmålat  korsvirke  med 

tegelfyllning. Gavlarna har rödmålad träpanel och 

taket är vass. Den andra längan består av vitputsad 

sten, lersten och korsvirke. Taket är klätt med rött 

enkupigt taktegel. 

 

22 Rävelitutan 
Strax norr om Bökebergs gård ligger det lilla 

korsvirkestorpet Rävelitutan. Torpet är uppfört strax 

innan skiftet i vinkel och ger ett mycket ålderdomligt 

intryck med krokigt rödmålat korsvirke och vasstak. 

Facken är fyllda med vitkalkade lersten och kline. Här 

finns en av de få bevarade bakugnarna i området vilken 

sticker ut på södra fasaden. 

 

Grindstugan med den bevarade grindstolpen. 
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6.2 Odlingsmarker 
Kunskapen  om odlingslandskapets  utseende  blir 

tydlig under perioden. Från 1600- och 1700 talet 

finns  kartor  och  bevarade  skatteunderlag,  från 

nästan  alla  socknar,  som  visar  hur  landskapet 

brukades. Materialet är spritt på ett mycket stort 

antal källor och det tar lång tid att gå igenom alla. 

Ett par äldre arbeten har redan gjort en del  av 

sammanställningarna för att tolka de källor som är 

av intresse för landskapets utveckling. Två av dessa 

har  nämnts,  Campbells  och  Dahls  avhandlingar. 

Även de olika bygdeböckerna från olika delar av 

backlandskapet har värdefulla sammanställningar. 

Men det mest givande  är att sätta sig med de många 

skifteskartorna  och  deras  beskrivningar.  Redan 

1988 gick jag igenom flertalet av kartorna i de 

centrala delarna och gjorde en rekonstruktion av 

1700-taleslandskapet i Svedala kommun. I slutet av 

1990-talet gjorde jag samma med Malmö kommun 

och sedan har jag kompletterat med de delar som 

berör Lund, Skurup, Vellinge och Trelleborg för att 

få en mer komplett bild. Många av beskrivningarna 

är mycket svårlästa och dessutom saknas dessa för 

många  kartor.  Det  finns  också  luckor  i 

kartmaterialet  bland  annat  för  det  stora 

Häckebergaområdet. 

Hästplöjning vid Bjärnum i Kristianstads kommun. En 

vanlig syn i backlandskapet fram till 1940-talet. 
 

Odling på 1700-talet 
Den fina storskifteskartan från Gärdslövs by ger en 

hel del information om situationen i byarna vid 

denna tid. Lantmätaren Jöns Runbeck skriver 1767 

om Gerrdslöfs by att där finns 24 gårdar av 20 ¼ 

hela  hemman  och  några  numrerade  och  några 

onumrerade gatehus. Nummer 1 är prästgården och 

nummer  2  klockarbostället.  Byn  är  belägen  på 

slättbygden  och  har  ingen  utmark.  Inmarken  är 

indelad i tre vångar där två ligger i odling och den 

tredje är i träda eller i ”fälad” (bete). Jordmånen är 

grusblandad  med  lite  mylla,  skarp  sandjord  i 

backarna  och  landskapet  är  mycket  backigt  i 

synnerhet i västra vången med höga och branta 

backar. 

”Hwad culturen angår, så utsås här ingen sommar 

eller wåhr råg utan allenast winterråg, korn och 

hafra. Åkerjorden drifves med plog förspänd med 3 

á 4 par dragare, och understundom med åter 2 á 3 

par. Docklikväl nyttjas detta jidare redskap mäst 

och  förnämligast  af  åboarna  på  de  smärre 

hemmanen emedan de hitintills haft deras mästa 

egendom  ganska  avlägsen  och  merendels  på 

höglända  ställen  och  brantaste  backarna. 

Åkerjorden behöfde giddas åtminstone hvart  6:e 

åhr, då den likväl deremot ei får gödning oftare än 

hvart 12:e åhr, gifvandes den bästa jordmåhnen i 

medelmåttig åhrsväxt 6:de kornet men den sämre 

allenast adra och ofta mindre.” Det var alltså en 

stor brist på gödning i byn och åkermarken blev 

efterhand utarmad.  
 

Betesdjur 
För att hålla djuren på en av vångarna var man 

tvungen  att  hägna.  ”Täppningen  till  thenne  by, 

består till större delen af torfdiken, eller så kallade 

skusdiken, dem åboarne med ganska mycket besvär 

skola omkring de i såde varande wångarne årligen 

uprätta,  samt  omkring  den  särskilt  infredade 

engewången,  hvart  tredje  år,  då  norre  wången 

ligger i linda, nästan såsom ånyo inhägna, hvarvid 

thesutom de olägenheten är, at thesse diken vid regn 

väder remna och förfalla, samt therföre esomoftast 

behöfva  reparationer.  Muhlbete  för  åboarnas 

kreatur finnes ei annat än uti den i träde liggande 

wången, hvilket är ganska magert hvarföre the ei 

kunna hafva  tillfälle  uppföda några  kreatur  till 

understöd  i  hushållen,  eller  till  afyttrande,  att 

dermed förskaffa sig andra förnödenheter.” 
 

Kvarn 
För att kunna mala säden var byborna beroende av 

den kvarn som ägdes av godset. Runbeck skriver 

”Kvarn eller kvarnställe finnes icke på denna bys 

ägor undantagande en wäderkvarn, den herrskapet 

å egen bekostnad för någon tid tillbakars låtit flytta 

och  upsätta,  öster  om  byen,  och  är  särskildt 

skattlagd under säteriet Näsbyholm.” 
 

Fiske 
Byn ligger direkt intill den stora Näsbyholmssjön 

som senare sänktes. Man kunde tro att fisket var ett 

viktigt  tillskott  till  födan.  Runbeck  skriver 

”Fiskewatn  uti  den  så  kallade  Näsbyholms  sjö 

finnes vähl tillgräntsa denna bys ägor å östra sidan 

men som åboarna ei hafva tillstånd eller redskap att 

fiska med, kan detta så mycket mindre blifva ansett 

bland lägenheterna, Dock bör ei lämnas obemält, 

att vid klockarebolets nr 2 skifte uti Ängawången är 

ett hommesätt hvilcket ei är af något värde.” 
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Torv 
Eftersom skog saknas var bränsle för matlagning 

och uppvärmning ett  stort  problem. Som många 

slättbyar löstes detta genom torvtäkt i kärrmarker. 

Detta stod dock i konflikt med behovet av ängshö 

och det var främst i de mindre kärren som täkt 

bedrevs.  ”Torfskyrd  hafva  några  af  åboarne, 

förrdetta haft tillfälle nyttja till huvbehof, af de uti 

wångarne befintlige och till äng oduglige kiärr, the 

ther nu mera äro upskurne å de ställen torfjord 

funnits undantagandes några få sämre holmar och 

gamla  bänckar,  som  ännu  kunna  vara  öfrige, 

hvilcka vi vid utsträkningen blifva uptagne för annat 

än sämre ängsmarck. Uti byens särskilt infredade 

ängewång vid norra sidan af ledskiftet samt södra 

sidan af Tofveskiftet utmed siön, är fuller torfjord 

tillfinnandes,  men som åboarna vid  detta  ställe 

hafva theras förnämste ängar, kunna de icke för 

evärdelig tid therigenom skada sine hemman at 

ängen  uppgräfves  och  nyttjas  till  bränsle,  utan 

måste  från  skogsbygden  förskaffa  sig  såväl 

Brennewed som hvad de till  plogar och åcker-

redskap behöfva, samt å andra byars ägor lega 

torfjord  den  de  med  mycket  kostnad  sielfve  få 

uppskära och hemföra.” Vidare står att ”humble-

wäxt finnes icke här å orten, eller flera härligheter 

än  de  som redan  uppförde  äro.  Således  hafva 

åboarna  ei  annat  att  använda  till  skatternas 

afbördande än allenast de lilla förråd af spannemål 

de, efter sin möda kunna sig förvänta, hvaraf någon 

dehl kiöpstäderna kan afyttra då misväxt ei infalla.” 

Storskifteskartan från Gärdslöv 1767. 
 

Hoveri 
Det var alltså ganska kärva förhållanden i byarna 

vid denna tid. Detta var ändå en by med relativt god 

åkermark men som ändå inte gav mycket mer än 

nog för att klara sig. Dessutom krävdes ett omfat-

tande dagsverke på herrgården som i detta fall var 

Näsbyholm. Denna arbetsskyldighet kallas även för 

hoveri. Hoveriet var främst för frälsegårdar inom 

samma socken som huvudgården men det fanns 

undantag. 

På Skabersjö gård gjorde 1768 även bönder från 

Oxie, Törringe, Bjershögs och Hyby socknar hoveri, 

1783 på Klågerups gård i Hyby socken även bönder 

i Oxie, Kyrkheddinge, Brågarp, Nevitshög och Bara 

socknar hoveri. Detta trots att veckodagsfriheten 

upphävdes  1682  för  de  bönder  som  bodde 

utsocknes.  Det  förekom  även  att  kronans 

kronogårdar gjorde arbete i naturaprestation. 

 
Socken  hemman folkmängd  
Svedala  26 11/16 1250 

Hyby   46 29/48 1460 

Ska+Törr  39 1/20  950 

Bara+Möll  34 11/16 890 

Bjär+Oxie  23 11/12 600 

Gustaf  30 31/38 1000 

 
Utsäde 1812 
Församling råg vete korn havre  bland   ärtor  potater 

Lyngby 66 5 155 106 10 2 10 

Genarp 76 10 150 70 30 11 20 

Hyby 570 18 1000 200 25 36 80 

Svedala 160 5 320 380 60 20 30 

Skabersjö 150 3 250 160 80 10 40 

Bara 105 2 250 150 36 4 20 

Mölleberga 70 3 200 75 20 6 5 

Bjereshög 45 2 80 30 15 20 10 

Gustaf 310 20 450 500 60 11 60 

Skurup 340 25 480 360 20 70 60 

 

Avkastning 1812 

Församling råg vete korn havre bland ärtor potatis 

Lyngby 5 4 2 3 2 4 

Genarp 5 5 2 3 2 4 

Hyby 4 4 5 3 5 4 

Svedala 3 3 4 5 4 4 

Skabersjö 4 4 4 3 3 3 

Bara 4 2 5 2 4 5 

Mölleberga 4 2 5 2 4 5 

Bjereshög 4 2 5 2 4 5 

Oxie 4 4 4 4 4 5 

Gustaf 5 6 5 4 5 8 10 

Gierdslöf 5 6 6 4 5 6 8 

Skurup 5 7 6 4 5 6 10 

 

Husdjur 1812 

Församling häst oxar kor ungbosk får     odlad  mark 

Lyngby 250 104 180 144   300     1000 tunnl. 

Genarp 500 180 400 380    500 2000 

Hyby 392 300 200 290    561 3465 

Svedala 240 260 200 280    612 1620 

Skabersjö 300 150 100 110    360   950 

Bara 250 120 100   80    300   800 

Mölleberga 250 130   70   50    220   650 

Bjereshög   70   30   20   24      80   400 

Oxie 150   80   60   40    150 1000 

Törringe   96   48   36   36    100 400 (1816) 

Sallerup 220   36   60   48    290  

Kärrstorp 216   48 110 100    260 

Gustaf 690 369 491 420  1030 

Gierdslöf 500 140 200 160    900 1400 

Skurup           460  230 350    380       1200     3000 

 

Södra Sallerup 
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6.3 Ängarna 
 

Ängsmarken var det kanske viktigaste markslaget 

under medeltid fram till skiftena och upptog större 

arealer än åkermarken. Åkermarken var dessutom 

beroende av ängsmarken genom att höet till djuren 

gav gödsel som i sin tur kunde spridas på åkern och 

ge god skörd. För att kunna ha en långsiktigt god 

produktion  av  hö  växte  med  tiden  två  huvud-

strategier fram. Dels utnyttjades de fuktiga ängs-

markerna  kring  vattendragen  där  regelbundna 

översvämningar förde med sig näringsämnen. Stora 

fuktiga ängsmarker fanns kring Sege å med dess 

tillflöden  Torrebergabäcken,  Spångholmsbäcken 

m.fl. Dessutom utnyttjades så kallade djuprotade 

gräsmarker där träd och buskar bidrog med näring 

från löv och kvistar och där man genom regel-

bundna röjningar frigjorde näring från rötterna. Det 

förekom också ganska vanligt att buskar och alträd 

växte i fuktiga ängsmarker.  

Ängsmarkerna gav höskörd men även en hel del 

virke,  ved  och  hägnadsmaterial.  Tidigare  har 

troligen lövtäkt spelat en större roll men det finns 

inte  mycket  dokumenterat  om  detta  i  back-

landskapet. Höskörden tog lång tid och markerna 

låg ofta en bit från byarna och gårdarna. Från Juli 

månad kunde slåtter fortgå långt in på hösten med 

avbrott  för  skörden av åkrarna.  Under  medeltid 

användes korta liar som mer liknade skäror men 

med tiden utvecklades längre och mer praktiska liar. 

Det  var  ett  omfattande  arbete  inte  bara  att  slå 

ängarna utan även att samla ihop höet, torka det och 

sedan transportera hem det till gården. Främst var 

det männen som stod för slåttern och kvinnorna som 

räfsade ihop höet. Slåtterängarna gav en enastående 

blomsterprakt som i sin tur gynnade en rik insekts-

fauna. Den årliga slåttern medför ett stressmoment 

för växterna som gör att det är svårt för enskilda 

arter att ta över och en större artrikedom uppträder 

än om marken lämnas utan hävd. Många arter var 

anpassade  till  slåtterhävden  genom att  ha  tidig 

blomning  som  satte  frö  lagom  till  slåttern  då 

förutsättningarna att gro var goda. 

De träd- och buskrika ängarna gav även en del 

skugga som var värdefullt torra år. De uppväxande 

trädbuketterna skars ner med en intervall på 5-30 år 

för att bevara en god ängsskörd samt ge virke för 

hägnader, eldning m.m. I denna miljö kunde många 

skogslevande arter överleva och ofta läts enstaka 

äldre träd växa upp som överståndare. När eken och 

boken blev regale, dvs tillhörde kronan, på 1500-

talet fick inte kronobönder hugga ner dessa träd 

utan tillstånd och många träd bevarades på detta sätt 

till brukarens förtret. På frälsemark som dominerade 

i backlandskapet rådde adelsmanen över eken och 

boken och kunde bestämma hur de skulle användas. 

Från  Gärdslövs  by  1767  finns  en  lättläst  och 

intressant  beskrivning  av  storskifteskartan  som 

bland  annat  berättar:  ”Ängarna  äro  dels  uti 

åkervångarna belägene och ligger där före wart 

tredje åhr till Fälads, dels uti en särskild ängewång 

den de stänga och freda, särskilt hwart 3:dje åhr 

eller då Norra wången ligger i linda och således 

åhrligen höstas. Bestå af hård (torr) och siddwall 

(frisk  till  fuktig)  men  större  delen  af  sur  och 

kerrwall (fuktig till våt). Äro både små till storleken 

och få till antalet, varandes således höbohlet till 

denna by ganska litet, wharföre åboarne, som för 

den svåra åkerdrifningens skull, såväl hemma som 

vid hofgården, måste hålla en ansenlig hop dragare, 

måste ofta si sig fodersluppne då det bäst behöfdes. 

Theras  bördighet  finnes  uti  utsträckningerne 

taxerad i lass på hvart tunneland, lassen så stora 

räcknade att 1 ½ giöra 27 cubic ahlnar efter 1 cam 

geometrisk.” 

 
Äskedals ängar 
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Spår av ängslandskapet 
 

1 Djurhagen Börringe kloster 
Öster om Klosterviken finns ett större fuktängs-

område,  med torrare  partier  i  norra  delen,  som 

kallades djurhagen under 1700-talet. Troligen har 

här som namnet antyder funnits en hagmark men 

delar  uppvisar  tydliga  spår  av  slåtterhävd,  bla 

askskogen direkt väster om Fadderstorp där en rik 

flora  bevarats.  De  södra  fuktiga  delarna  blev 

översilningsängar på 1800-talet för att sedan odlas 

upp under en kort period i början av 1900-talet. 

Under  andra  halvan  av  1900-talet  har  området 

betats. 

Djurhagen vid Börringekloster 

2 Torreberga-, Tejarps- och Vinninge ängar 
Längs Torrebergabäcken fanns förr ett mycket stort 

fuktängsområde som säsongsvis var översvämmat. 

Som en ö i våtmarksområdet låg öbacken där det 

bland annat fanns en kolloni med storkar häckandes 

i träd under 1700-talet. Delar har odlats upp under 

1800 och 1900-talen med fortfarande finns stora  

fuktängar kvar även om bäcken är kraftigt sänkt och 

rätad. Fågellivet gynnas av de fuktiga ängarna och 

här häckar bland annat flera vadararter. 
 

3 Nockebroängen 
På de branta sluttningarna av Segeådalen, väster om 

Bjärshög, har ett parti ängsvegetation, som aldrig 

varit odlat, kunnat bevaras. Idag betas ängen och 

här finns bland annat stor blåklocka, gullviva och 

brudbröd.  
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 4 Toarpsängen 
På västra sidan av Segeådalen strax öster om Toarp 

finns en fin ängsmark bevarad. De övre delarna 

består av torr- och friskängar med ett kalkrikkärr i 

den nedre delen. Här sipprar kalkrikt vatten fram 

och översilar kärret. Floran är mycket rik med bland 

annat flera orkideer, tätört och slåtterblomma. 

 

Jungfru Marie nycklar på Toarpsängen. 
 

5 Bönnarpsängar 
Norr om gården Bönnarp i Törringe socken finns 

rester av en ängsflora bevarad på de torra backarna. 

Delar  av  området  har  varit  uppodlat  kring 

sekelskiftet 1800-1900 men senare blivit betesmark. 
 

6 Lindholmen - S Lindved 
Vid Börringesjöns östra strand intill Lindholmens 

borgruin finns rester av fuktiga strandängar. Även 

slottsruinen har använts som ängsmark vilket bland 

annat förekomsten av gullviva vittnar om. Finaste 

partiet  finns  i  söder  vid  Slottsböket  där  floran 

innehåller orkideer m.m. 
 

7 Börringesjöns östra strand 
På strandvallen och längs stranden på Börringesjöns 

östra sida finns rester av en slåtterflora. Området har 

betats in på 1990-talet men stora delar  norr och 

söder om Skyttanabben har sedan fått växa igen. 

Finaste partiet är  södra sidan av Kringelvik där 

kalkrikt grundvatten tränger fram i sluttningen och 

skapar kalkrika översilningskärr. Floran är mycket 

rik  med  tusentals  smörbollar  och  majnycklar. 

Området betas idag men skulle bättre bevara sin 

rika flora om det åter slåttrades. 
 

8 Björkesåkrasjöns västra sida 
För 150 år sedan omgavs hela Björkesåkrasjön av 

slåtterängar varav större delen har vuxit igen med 

strandskog. Sjön har också sänkts och stora vassar 

breder ut sig i den flacka strandkanten. På västra 

sidan finns fortfarande stora strandängar som betas. 

Här kan man påträffa kärrvial och kärrjohannesört 

m.m. 
 

9 Torups ängar 
Norr om Torups slott finns rester av både öppna 

slåtterängar och stubbskottängar som vuxit igen till 

lundar.  De  öppna  ängarna  betas  idag  och  har 

tidigare även varit uppodlade. Detta har utarmat 

fuktängsfloran men fortfarande finns ett mycket rikt 

fågelliv  längs  bäcken  och  de  översvämmande 

våtmarkerna. I lundarna kring fd dansbanan och 

hållplatsen vid järnvägsspåret kan man se en del 

spår av äldre kulturpåverkade träd, uppväxta i mer 

öppna miljöer. 

 

Torups ängar innan ”våtmarksåtgärder” på 1990-

talet. 
 

10 Trumpetarängen 
Strax  norr  om  Bokskogens  golfbana  finns  en 

ängsrest kring bäcken som avvattnar Yddingesjön. 

Bäcken är kraftigt sänkt under slutet av 1800-talet 

och området har betats under första halvan av 1900-

talet. Märkligt nog har igenväxningen gått långsamt 

och  fortfarande  finns  stora  ytor  starr  och 

högörtängar. 
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11 Hunnerödsmossen 
Under  1700-talet  var  hela  sänkan  kring 

Hunnerödsmossen slåtteräng där man även tog en 

del  torv.  Även backarna i  väster  användes som 

slåtteräng. Idag återstår fina partier med en mycket 

artrik flora i de centrala delarna av våtmarken och 

de brantaste delarna av backarna. Området betas 

delvis och Naturskyddsföreningen i Svedala har röjt 

stora ytor sedan 1987 och bedriver slåtter på en 

mindre del sedan 1990-talet. 
 

12 Eksholm och Ekstång-Hyby bäcken. 
Längs bäcken som avvattnar Eksholmssjön finns 

stora fuktängar mellan Eksholm och Hyby. Delar 

betas fortfarande medan andra delar håller på att 

växa igen. Här finns rester av en artrik flora med 

bland annat smörbollar och majnycklar. Strax norr 

om  väg  816  vid  Eksholm  finns  rester  av 

stubbskottäng och slåtterkärr som betats ända in på 

1980-talet. 
 

13 Tudaremossen 
Tudaremossen är en av de bäst bevarade ängsmar-

kerna även om den idag betas sedan många år. 

Våtmarksområdet har en artrik fuktängsflora med 

inslag av frisk- och torräng på moränryggar som 

höjer sig någon meter över de flacka fuktängarna. 

Vägen mellan Roslätt och Skabersjö går rakt över 

Tudaremos-sen. 

Tudaremossen i Skabersjö socken. 
 

14 Risen SV 
I  naturreservatet  Risen  har  man  restaurerat  en 

mindre slåtteräng i den sydvästra delen. Ängen är 

fuktig och omges av skogsmark. Lättast kommer 

man  till  området  via  parkeringen  i  söder  vid 

Häckebergavägen eller i norr från Genarps sam-

hälle. 
 

15 Äskedals ängar 
Nordöst om Skabersjö i kanten av Rydskratt finns 

rester av intressanta ängsmarker på sluttningarna 

ner mot gården Äskedal. Hydrologin är speciell med 

källor högt upp på sluttningarna där kalkrikt vatten 

sipprar fram. I svackorna finns kärr med bland annat 

majnycklar och även på torrare backar finns rester 

av slåtterflora i form av bland annat svinrot och 

ängsnejlika. 
 

16 Prästaskogen 
Norr om Lemmeströtorp ligger Prästaskogen och i 

den västra delen ligger kärr och betesmark samt 

lundmiljöer  med  spår  av slåtterflora.  Kalkkärret 

innehåller bland annat majvivor och majnycklar. 
 

17 Storkabackarna 
De norra delarna av betesområdet Hybyhage har 

tidigare varit slåtterängar för att under 1900-talet 

övergå till betesmark. Fortfarande finns det spår av 

slåtterfloran i bland annat kärren och på de centrala 

backarna där torrängsfloran är rik. 
 

18 Resåkra 
Norr om golfbanan vid Sturup park finns en fin liten 

lund som tidigare varit inmark till Resåkra gård. På 

skifteskartan  från  1800-talet  var  stsörre  delen 

hagmark och en mindre del slåtteräng. Den västra 

delen betades fram till  1980-talet  och rester  av 

floran  finns  kvar,  t  ex  smörbollar,  sankt  Pers 

nycklar och brudbröd. Området är rikt på hassel, 

bärande träd och buskar och träd med spår av hävd. 

Resåkralunden 
 

19 Törringelund 
Törringelund har  troligen varit  en stubbskottäng 

före skiftena och därefter bland annat använts som 

hjorthägn och under 1900-talet tillåtits att växa igen. 

I den centrala delen på höjden finns fortfarande en 

glänta med lite rester av en ängsflora. 
 

20 Aggarpslund 
Väster om Aggarp intill Landsfiskalsbacken finns en liten 

skogsdunge med varierad trädslagssamman-sättning. 

Under början av 1700-talet fanns här flera träd- och 

buskrika områden som användes som  
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stubbskottängar  men  som  efterhand  höggs  ner. 

Aggarpslund är den sista resten av dessa träd- och 

buskrika ängsmarker och hyser en intressant lund-

flora. 

Sydbryn i Aggarpslund. 
 

21 Nygårdslund 
Öster om Nygård strax öster om Svedala samhälle 

finns en liten lövskogsdunge med gamla ekar och 

bokar samt en rik buskvegetation. Området är en 

rest av en stubbskottäng och hyser stora biologiska 

värden. 
 

22 Fadderstorp 
Väster  om  vägkorset  i  Fadderstorp,  väster  om 

Börringekloster, finns en fin asklund med mycket 

rik flora. Området har tidigare varit stubbskottäng 

och  tack vare  att  asken  får  sina  blad  sent  ges 

möjligheter för en del av floran att leva kvar i 

skogsmarken.  Här  finns  bland  annat  sankt  Pers 

nycklar, sårläka, luden johannesört och gullviva. 

 

23 Domme skog 
Strax söder om järnvägen i skogens västra kant 

öster om gården Björneborg finns en mycket fin 

lundmiljö med rester av en stubbskottsängsflora. 

Tack vare att här har planterats ask har delar av 

slåtterfloran kunnat leva kvar. Här finns bland annat 

gullviva, vårärt, luden johannesört, sårläka m.m. 

 

24 Kullatorp 
Strax  nordväst  om  Kullatorpet  på  västra  sidan 

sockengränsen  och  på  Havgårds  marker  finns 

resterna av en slåtteräng. Idag växer här askskog 

som möjliggjort för delar av den rika flora att leva 

kvar. Här finns bland annat rikligt med sankt pers 

nycklar, majviva, tibast, sårläka m.m. 

 

25 Havgårdssjön NO 
Den nordöstra strandvallen på Havgårdssjön har 

tidigare varit slåtteräng och består idag av askskog 

där delar av ängsfloran kunnat leva kvar. Bland 

arterna  påträffas  bland  annat  luden  johannesört, 

gullviva, sankt pers nycklar och ramslök. 

 

26 Myresjö 
Myresjön tömdes under 1800-talet men i kanten av 

kärrområdet finns rester av fuktängsflora och på 

angränsande  torrängar  växer  vissa  arter  som 

indikerar  tidigare slåtterhävd. 

 

27 Minnesbergslunden 
I Minnesberg finns en äldre ädellövskog som är en 

rest  efter  äldre  tiders  stubbskottäng.  Idag  har 

området en rik lundflora med främst vårblommande 

arter. 

 

28 Roslätt - Bökeberg 
Söder om Yddingesjön finns flera områden med 

spår  av  äldre  ängsmarker,  både  fuktängar  och 

stubbskottängar. Ett av de finare är ekhagen mitt 

emot badplatsen. Hagmarken betas idag men var 

under 1700-talet främst ängsmark med mer buskar. 

Även närmare Roslätt finns ekhagar som tidigare 

varit ängsmark. Innanför Tällinganäbbet och Byttan 

närmare  Bökeberg  finns  de  kanske  finaste 

fuktängarna i backlandskapet med en rik ängsflora. 

Här växer bland annat rikligt med majvivor och 

tätört. 

 

29 Eksholm 
Nordväst om Eksholmssjön finns lundmiljöer med 

varierad sammansättning som vittnar om tidigare 

stubbskottbruk och hamling. De torrare partierna har 

flera vidkroniga bokar som troligen utnyttjades för 

ollonbete vintertid. Närmast sjön har tidigare funnits 

fuktängar som nu vuxit igen med alskog. 
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Hyby hägnad i  Hyby socken är  en av de bäst 

bevarade fäladsmarkerna i backlandskapet. 

6.4 Fäladen  – utmarken 
Utmarken eller fäladen var området utanför byns 

inhägnade  inmark  och  stora  delar  av  det 

glesbefolkade backlandskapet täcktes av utmarker 

ända fram till 1800-talet. Namnet fälad kommer av 

ordet fälles i betydelsen gemensamt ägd. Utmarken 

var långt fram i tiden inte lika tydligt knutet till 

privat  ägande  som  inmarken  utan  byn  hade 

gemensam tillgång till bete och virke. Allt eftersom 

befolkningen  ökade  och  minskade  förändrades 

också utmarkens utbredning med en allt snabbare 

tillbakagång från och med 1700-talet. 

 

Under 1600- och främst 1700-talet växer en allt 

klarare bild fram av hur stor utbredning utmarken 

då hade genom geometriska kartor och skifteskartor. 

Dock  hade  utmarkens  utbredning  redan  då 

reducerats sedan medeltiden och för att få en bild av 

den medeltida utbredningen får vi relatera till olika 

skriftliga dokument från skatteläggning m.m. Från 

tidig  medeltid  kan  också  kyrkornas  läge  och 

socknarnas  omfattning  ge  en  uppfattning  om 

centralbygder och mer pereferia delar där utmarker 

dominerade. 

Redan under tidig medeltid räknades dock utmarken 

som kungens, genom den så kallade kungaleven, 

men i många fall kunde den utnyttjas av bönderna 

som tidigare. Under medeltid anges bland annat 

skogen  kring  Bökeberg  som ”konungens  vilde-

ban”  (Lindquist  1938).  Mårten  Sjöbeck  (1964) 

skriver om sydvästskånes största hed i backland-

skapet  ”Storheden  berörde  under  medeltiden  i 

första  hand  socknarna  Bara,  Hyby,  Lyngby, 

Gödelöv,  Genarp,  Lemmeströ,  Börringe,  Svedala 

och Skabersjö. Ytterligare ett antal socknar kunde 

otvivelaktigt  inlemmas  i  sammanhanget.  Heden 

ägdes av konungen, och däri ingingo stora delar av 

Romeleåsen åtminstone fram till Dalby och staden 

Lund,  vilka  på  1000-talet  befunno  sig  i  ett 

händelserikt skede.” Sjöbeck förtsätter ”Storheden 

berörde i söder också ”Krattmarkerna” i åtskilliga 

socknar, däribland Grönby, Anderslöv, Fru Alstad 

och V Alstad. Sammanhängande grässvålar sträckte 

sig från staden Lund ända ner till ”Landsvägen”. 

I takt med ökat tryck på naturresurserna blev med 

tiden inskränkningarna allt fler för byarnas bönder. 

Genom adelns ökade makt under medeltiden fick 

dessa  allt  större  inflytande  över  utmarkerna  i 

backlandskapet (Dahl 1949). Adeln livnärde sig till 

stor  del  på uppfödning av hästar  och oxar  och 

behövde  stora  betes-  och  ängsmarker  för  detta 

ändamål. Dessutom spelade jakten en viktig roll och 

de gamla kungliga jaktmarkerna togs allt mer över 

av adeln. 
På 1700-talet var det fortfarande möjligt att färdas på 

utmark nästan hela vägen tvärs över backlandskapet både 

i nord – sydlig och öst – västlig riktning. Under 1700-

talet minskade  utmarken allt snabbare  och stora  delar  



 

 

143 

av de tidigare trädrika betesmarkerna blev helt kala. 

Utmarken  hade  många  olika  nyttigheter  för 

befolkningen.  Här  släpptes  betesdjuren  under 

sommarhalvåret och ollonrika höstar fick svinen äta 

upp sig i bokskogarna. Skogen gav timmer för hus, 

ris  för  bränsle  och  klenvirke  för  hägnader. 

Ollonbetet  medförde  goda  inkomster  för 

huvudgårdarna  med  bokskog  och  svinen 

transporterades långt bortifrån slätten. På Hybys och 

Torups skogar mottogs båda åren 1653 och 1654 

vardera 500 svin på utmarkerna. 1591 intogs på 

Holmejas kronoskog 798 svin från 80 gårdar, av 

vilka  några  kom så  långt  bort  som från  Lilla 

Uppåkra (Dahl 1949). 

Från Hässleberga skog finns upptäckningar om ett 

tingsvittne 1476 (LÄU IV:265) som redogör för hur 

man undersökt  och klarlagt  skogens omfattning: 

”och sydhen gyngae the marcke skaell oc skowskael 

fra Bögesagre beck oc intil Lyngby skowskaell, som 

skeligae affsteenth war, och hwat i mellom aahyn 

och strömmen och becggong och Lyngby skowskaell 

waar, skow eller grwnd, vitnethe the – at liggae tiil 

Heslebergae och Heslebergae fongh met raettae”. 

(Dahl 1949). 

En kal fälad utnyttjades i första hand för bete men 

även för täkt av grästorv som bland annat användes 

för att bygga hägnader. På utmarkens kärrmarker 

togs torv för eldning. 

Vid  huvudgårdarna  fanns  ofta  särskilda  hagar 

avskilda  i  utmarken  för  hästar  eller  särskilt 

värdefulla eller hänsynskrävande nötboskap. Vi ser 

det  i  lantmäterihandlingarna  som  hästhagen, 

kohagen, kalvhagen etc. 
 

Betesdjur. 

De viktigaste djuren var dragarna som gjorde det 

möjligt att bruka jorden. För en plog krävdes det 

ofta upp till 4 par dragare av främst oxar och hästar. 

I bygemenskapen arbetade man tillsammans och 

varje gård behövde därför inte full uppsättning. En 

normal gård kunde ha några höstar, ett par oxar, 

några  kor,  svin,  får,  kanske  några  getter  och 

fjäderfä. Större gårdar hade betydligt fler djur och 

födde även upp djur till försäljning. Oftast såldes 

köttdjur levande och transporterades till  städerna 

eller exporterades utomlands. Exempel på besätt-

ningar är t ex, 

Hyby prästgård  år 1721 i bouppteckning: 34 stutare 

eller ungoxar, 14 kor, 3 kvigor, 3 kalvar, 28 hästar, 

38 får och 23 lamm. 

Toppeladugård hade 1714 i bouppteckning: 14 oxar, 

19 kor, 19 ungboskap, 16 hästar, 32 unghästar, föl, 

32 får, 8 lamm, 32 svin, 23 ungsvin, 15 änder, 10 

gäss, 4 kalkoner. (LA boupptäckning 1714) 

Torup uppges 1670  ha en oxe, 10 kor, 6 kalvar, 3 

svin,  6  ungsvin,  18  gäss,  6  kalkoner.  (RA 

Rydboholmssamla.  Königsm.  godsh.)  Fogden på 

Torup redovisade 1648 93 nyförvärvade oxar, av 

vilka en del voro stalloxar och en del voro utlejda 

till bönderna. 

Häckeberga  redovisar  1659:  2  tjurar,  46  kor,  3 

kvigor, 11 kalvar, 5 hästar, 9 ston, 1 vädur, 12 får, 6 

svin, 40 ungsvin, 47 getter, 20 höns, 3 änder (KA 

Skånska  åtkomstakter  3710  Häckeberga  1659) 

Fåren  på  Häckeberga  kallades  1654  ”engelska”  

”import av utländska får till fåravelns befrämjade 

har  understundom otvivelaktigt  ägt  rum i  äldre 

tid” (Weibul 1923 s 219). 

 

Karta utmarker i backlandskapet innan skiftena. 
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1 Österskog 
Öster om Lemmeströ ligger skogsområdet österskog 

som innan  skiftena  utgjorde  en  stor  utmark  på 

gränsen mellan Lemmeströ och Gärdslöv. Större 

delen av den gamla fäladen är idag skogsmark där 

gran och lärk dominerar men här finns även inslag 

av bok och ek. Vid tiden för laga skiftet 1836 var 

utmarken i det närmaste trädlös men som namnet 

antyder  har  det  inte  alltid  varit  så.  I  slutet  av 

medeltiden  finns  indikationer  på  att  här  funnits 

ganska mycket med bok och ek. Av den betade 

utmarken återstår en liten rest som tyvärr inte betas 

längre. Längst upp i nordvästra hörnet finns en ca 1 

tunnland  stor  stenig  ängsmark  med  varierade 

markförhållanden  där  mindre  kärr  och  dammar 

finns insprängda. Området har inte varit betad på 

flera  decennier  och  floran  utarmas  allt  mer. 

Fortfarande finns dock en del hävdgynnade arter 

kvar på några tuvor och kring större stenblock. 
 

2 Börringefälad 
Mellan Fjällfotasjön och Björkesåkrasjön fanns förr 

en stor fäladsmark som utnyttjades av de angrän-

sande byarna gemensamt. På kartan 1803 anges att 

den  delas  mellan  byarna  och  gårdarna  Räfstad, 

Sturup,  Jularp,  Björkesåkra,  Ebbesjö,  Börringe i 

Börringe  socken  i  Vemmenhögs  härad.  Fäladen 

sträckte sig från Björkesåkrasjön i öster  till Resåkra 

i nordväst samt ner mot Lyngsjön i söder. Idag finns 

få spår kvar av fäladen efter uppodling och byg-

gandet av Sturups flygplats. En del stengärden är 

bevarade men ingen hävdad fäladsrest. Förekomsten 

av lövgroda i området fram till 1970-talet var i 

mycket knutet till den gamla fäladsmarken. 
 

3 Bökesåkra och Eksholms fälader 
Fäladen sträckte sig österut från Eksholm och gränsade 

till Börringe fälad i söder med Resåkras inmarker som en 

ö i gränsen mellan fäladerna. I nordöst låg Bökesåkra, 

Råbergsslätt och Dunstorps inägor. I norr gränsade 

fäladen till Vissmarlövs by och Borups gård. Delar av 

fäladen var sandiga och  
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här kan man fortfarande se en del ljung i vägkanter 

och kanter av skogsplanteringar. Hela fäladen ligger 

på delar av den minst näringsrika och mest stenrika 

marken i  backlandskapet.  Fäladen kallades  även 

slätterna på kartan som upprättades 1802-1803 av 

Claus Almström. Den har då troligen varit i det 

närmaste trädlös med en del en och andra buskage. 

Området  är  relativt  torrt  med  spridda  mindre 

dödishålor med kärr. I sydväst fanns dock Resåkra 

mosse som troligen hade fukthed. Idag kvarstår inte 

mycket av utmarken. I norra kanten av Resåkra 

mosse, strax söder om vägen mellan Eksholm och 

Resåkra finns rester av fäladsmark som dock inte 

varit betad på många år. Söder om Borups gård 

finns magra marker som visserligen varit uppodlade 

men där stengärden hyser en fäladsflora och arter 

har börjat återinvandra till betesmarken som betats i 

många decennier. Flera fina hägnadsvallar finns i 

området från tiden innan skiftena. 
 

4 Krattmarken 
Krattmarken  bildade  ett  mellanområde  mellan 

häraderna  Oxie,  Bara,  Skytts  och  Vemmenhög 

(Svedala tillhörde Bara Härad på 1500-talet och 

Anderslöv  Vemmenhögs  härad).  Krattmark  kan 

härledas till ett gammalt danskt-skånskt uttryck som 

syftar på skottskog eller på annat sätt busk- och gles 

trädbärande  mark.  Krattmarken  sträckte  sig 

fortfarande på 1700-talet ända till Månstorp i väster 

och Gärdslövs socken i öster, en sträcka på över 15 

kilometer.  I  söder  nådde  Krattmarken  ända  till 

landsvägen  under  1500-talet  men  genom odling 

pressades gränsen norrut efter hand. Det är mycket 

möjligt  att  landsvägen gick på södra kanten av 

Krattmarken under tidig medeltid och band samman 

de många kyrkbyar som ligger på rad längs vägen. 

Stora  områden  av  Krattmarken  utgjordes  av 

platåleror som var svåra att odla upp och därför 

bevarades  som skogsklädda  utmarker,  t  ex  vid 

Snapparp i Västra Kärrstorps socken, Lindholmens 

kratt i Svedala socken, Börringe kratt i Börringe 

socken och Sörby Kratt i Anderslövs socken. 

Mårten  Sjöbeck  skriver  (1964)  ”Krattmarkenss 

bredd varierade mellan 1 och 4 kilometer, om vi 

tänka enbart på den delen av krattmarken, som berör 

Skytts härad. Önska vi beakta även de delar, som 

förr ingingo i häraderna Bara och Vemmenhög, blir 

bredden nära dubbelt så stor. Vi måste då också taga 

hänsyn  till  det  medeltida  säteriet  Lindholmens 

gamla hedbundna ägovälde på den västra sidan av 

Börringesjön och det likaledes hedbundna medetida 

säteriet Turestorpsö (nu Havgård) i terrängen öster 

om Börringesjön i Börringe socken.” I många av 

lantmäteriakartorna från 1700-talet kan man läsa att 

krattmarken både gav hö och bete vilket visar på en 

varierad  markanvändning  inom  utmarken 

(Lindholmen 17xx). 

Idag återstår endast små rester av krattmarken. I den 

västra  delen  är  nästan  allt  uppodlat  mellan 

Lindholmen och Månstorp. Strax öster om Mån-

storp finns dock kvar några små kärrmarker och 

lövskogsdungar som troligen har kontinuitet till den 

buskrika  krattmarken.  Detta  område  kallas  fort-

farande  för  Kratten  (Frostin  19xx).  1820  fanns 

fortfarande skogspartier kvar i området (Skånska 

rekognoseringskartan). Vid den branta sydkanten på 

Södra Lindholmens höjdplatå växer idag lövskog 

som en rest av Krattmarken. Kring Börringesjöns 

södra  del  bl  a  kring  Markie  hage  finns  också 

skogspartier  som  härstammar  från  Krattmarken. 

Markie gård hade ett lågt markskifte som gick ända 

upp till sjön och där man bland annat på 1700-talet 

hade en hästhage (1768 Anderslöv akt  51)  och 

senare byggde slottet Markiehage.  

Gröna lund i nordöstra delen av Anderslövs socken 

är en rest av den del av Krattmarken som kallades 

Sörby kratt. I dess norra kant i Börringe socken 

finns den enda gräsmarken med lång kontinuitet, 

Sörby Ränna. Rännan ingick förr i  Krattmarken 

men brukades under 1800-talet och fram till 1900-

talet som slåtteräng och uppvisar fortfarande trots 

beteshävd  de  senaste  decennierna  slåttergynnade 

arter. Utmarken skiftades 1770 (Anderslöv akt 10) 

av lantmätaren Pehr Sommar som indelade området 

i två avdelningar, en inhägnad och en öppen. Den 

inhägnade var rik på hassel medan den öppna var i 

det närmaste kal. 

Grönalund och den gamla krattmarken från söder. 
 

5 Aggarps hed 
Mårten Sjöbeck skriver (1964) ” I gränsen mellan 

Lindholmen och byn Aggarp i Svedala sn låg ännu 

1785 (svedala akt 4) Aggarps hed, som på kartan 

bär  skogbeteckning.  Öster  därom på  hemmanet 

Brännemöllas ägor bär samma karta anteckningen 

”utmarken  Heen”.  Denna  sistnämnda  redovisas 

också i landeboken 1569 (Lb. I:492) under namnet 

paa Möllehedenn. 
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6 Svedala m fl fälad 
Norr  om Svedala  by  längs  gränsen  mot  Hyby 

socken och Roslätts gårds marker fanns fram till 

skiftena  en  stor  fäladsmark.  Delar  av  området 

bestod av det stora våtmarksområdet Sjödiken som 

främst  häv-dades  som  ängsmark  och  torvtäkt. 

Området sträcker sig från Västerkulla i väster till 

Fjällfotasjön  i  öster  och  övergick  i  den  stora 

Bökebergsskogen i nordöst. Idag finns få spår kvar 

av  fäladen  men  landskapet  är  småskaligt  med 

smågårdar som etablerats på utmarken.  
 

7 Bökebergsslätt – Holmeja utmark – 

Troberga skog 
Detta var den största sammanhängande utmarks-

området i backlandskapet och är fortfarande den 

största skogsmarken i landskapet. Området sträckte 

sig mellan Yddingesjön, Fjällfotasjön och Eksholms

-sjön och gränsade till andra fäladsmarker i söder 

norr och öster. Till skillnad från många andra fälads

-marker var området relativt skogsklätt ända fram 

till skiftena. Fäladen tillhörde dels Bökebergsslätt, 

dels Holmeja och dels hemmanet Trobergs som låg 

i öster. Ägoförhållandena hade varierat och t ex 

Troberga tillhörde Klågerup 1803. Från 1500-talet 

köpte Skabersjö Holmeja och Bökeberg och från 

och med 1800-talet fick Skabersjö gods besittning 

på hela området och äger det fortfarande. Även om 

betet har upphört sedan lång tid tillbaka finns det 

fortfarande en hel del spår av den gamla utmarken 

och betesdriften. Flera hägnadsvallar är bevarade 

och öster om Torvabolyckorna norr om Näs står ett 

bestånd gamla enar kvar som trängda minnen från 

betesperioden.  Tvärs  över  halvön  Näs  finns  en 

hägnadsvall bevarad. 

På kartan 1775 (Hyby 12) står att ”Näset bevuxet 

med  Eek,  Bök,  Hassel,  ?,  Björk,  Ahl  och 

eneskough. Utmarken sträckte sig nästan ända upp 

till  Yddingeby där  det  nu  är  åkermark  sydväst 

Holmeja.  1775  var  här  öppen  betesmark  med 

eneskough.  Även  på  Harahällorna  sydöst  om 

Holmeja  står  det  ”af  Liung  och  Eneskough  är 

marken  bevuxen.  Den  gamla  kartan  innehåller 

många naturnamn som idag få kommer ihåg. 
 

8 Torups skog 
Se Brunett. Torup hade stora skogsbeväxta utmarker 

som sträckte sig nästan ända ner till Yddingesjön. 

På 1600-talet verkar större delen ha varit skogsrik 

men under 1700-talet blir den allt mer utglesad i den 

mellersta  delen.  Fortfarande  finns  kontunuerligt 

högskog i  norr  och  sydöst.  Flera  uppteckningar 

vittnar om uthuggningar i  slutet  av 1600-talet  i 

samband med krigen då Torup tillhörde kronan. 

Idag  finns  inga  rester  av  fäladsmark  kvar  men 

däremot  många  stengärden,  skogskontinuitet  och 

ängsrester. 
 

9 L Roslätt mfl hemmans utmark under 

Skabersjö  
Väster om Yddingesjön fanns en större utmark som 

urspungligen sträckte sig ända till Skabersjö slott. 

Området har har hela tiden varit mer eller mindre 

skogsbeväxt  med  öppnare  partier  i  väster  mot 

byarna  och  torpen.  Närmast  Yddingesjön  var 

fäladsmarken i hävd fram till 1950-talet då gran 

planterades. Under inventeringen av skånes flora på 

1960- och 1970-talet fanns en del fäladsflora kvar i 

kanterna av planteringarna. Idag är hela området 

intensivt brukad skog men hägnadsvallar, inslag av 

ljung på kullar, enstaka gamla träd etc. spår av den 

gamla utmarken. 
 

10 Hyby Västerskog 
Sydväst om Hyby by fanns en stor utmark som 

längre  tillbaka  troligen  hängde  samman  med 

hägnaden  i  sydöst.  Utmarken  gränsade  till 

Torupsskogen i väster. Området har näringsfattiga 

marker med stort inslag av urbergsmorän och trots 

att området odlades upp under 1800-talet finns en 

hel del spår kvar. Det mest intressanta är fägatan 

som förde ut djuren från byn till utmarken och som 

fortfarande tydligt kan ses i landskapet. Delar av 

hägnadsvallarna är intakta och måste ses som ett 

mycket  viktigt  kulturhistoriskt  minnesmärke.  På 

kartan från 1695 (Hyby 1) syns fäladsgatan liksom 

en ny upptagen vång, Nyvång sydväst om Södre 

vång. Under 1700-talet blev Västerskog allt mer 

skoglös men troligen var området ganska trädrikt 

längre tillbaka enligt uppgifter om god tilllgång på 

ved och virke. Fortfarande finns ett område med 

bevarad fäladsvegetation mellan Hyby och Risebjär 

just  där  fäladsgatan  mynnade  i  själva  fäladen. 

Området  är  stenrikt  och  här  finns  också  unika 

möjligheter att hitta fornlämningar eftersom delar 

av området aldrig varit plöjt i modern tid. Fina 

stengärden/jordvallar finns i gränserna mot Torup i 
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11 Hyby hägnad 
Detta är den bäst bevarade fäladen i backlandskapet 

även om det bara är en liten rest av den en gång 

mycket  större  utmarken.  Tidigare  sträckte  sig 

fäladen ända ner till gränsen mot Holmeja i söder 

och mot Västerskog i väster. Östra sidan avgränsas 

av de fuktiga ängarna kring Eksholmsbäcken.I byn 

finns en minnesplatta som omtalar att  hägnaden 

plögdes för första  gången 1773. Det  är  mycket 

troligt att så skedde men den blev inte helt uppodlad 

och ej speciellt länge. Efter skiftet odlades stora 

delar upp men hägnaden och området kring Ällesjön 

betades ända fram till mitten av 1900-talet. Tack 

vare brukaren på Hyby 32:1 fortsattes betesdriften 

utan gödsling på hägnaden medan området kring 

Ällesjön planterades med gran eller fick växa igen. 

Längst ner i sydöst finns också en liten rest av 

fäladen på gränsen till Holmeja bys marker. Här är 

det en dalgång med skogsklädda kullar som väl 

visar hur det tidigare sett ut och här finns även en 

intressant  flora på den annars  magra marken.  I 

Hägnaden  finns  många  välbevarade  stensatta 

hägnadsvallar. I Hägnadens nordvästra hörn är en 

fyrkantig anordning med vallar som eventuellt har 

utgjorts av en boskapsfålla. Uppe på höjdplatån i 

västra delen finns en fyrkantig anläggning med låga 

vallar som eventuellt är en senare lite uppodling. 

Somm  tidigare  nämnts  under  forntidslandskapet 

finns  ett  stort  antal  övertorvade stensamlingar  i 

området  som  både  kan  vara  gravar  och 

odlingsrösen. Flera av dammarna har uppkommit 

genom torvtäkt. 
 

12 Vinninge hed 
Söder om Vinninge by fanns en mindre fälad som 

blivit omgiven av inmark men tidigare troligen varit 

betydligt större. Fäladen var trädlös men hade enligt 

folktradionen  tidigare  varit  skogsklädd  (se 

Swanander 1796). Till  enskifteskartan från 1804 

saknas  tyvärr  beskrivning  men  på  kartan  står 

”samfält betesmark” för ett område med en fägata 

söderut från byn. 
 

13 Ljungen vid Skabersjö 
Som namnet antyder skall här ha funnits en ljungrik 

trädlös fälad fram till början av 1700-talet då den 

odlades  upp.  Skabersjö  gård  expanderade  och 

byggde Ljunggården som fortfarande finns kvar. I 

övrigt har jag inte kunnat finna mer information om 

Ljungen. 
 

14 Risen och Beden i Genarps och Lyngby 

socknar 
Risen är en välbevarad fälad på den sandiga marken 

söder om Genarp. Innan skiftena var det mager hed 

ända  upp  till  Häckebergavägen  och  den  senare 

anlagda järnvägen. Den norra delen har bebyggts 

med villor i Genarp medan den södra och västra 

delen idag är skogsmark. Den kvarvarande fäladen 

är den största och mest välbevarade som finns kvar i 

backlandskapet.  Den sandiga  magra  marken  har 

medfört att området inte odlats upp och tack vara att 

området  skyddades  som  naturreservat  har  det 

hindrat skogsplantering. Mellan de många sandiga 

kullarna  finns  fuktiga  svackor  med  kärr  och 

småvatten.  Detta  skapar  en  stor  variation  i 

vegetation och fuktighet som i sin tur ger underlag 

för en rik flora och fauna. 

 

I  Risens  naturreservat  finns  ett  varierat 

fäladslandskap med fuktiga kärr i sänkorna och 

torrängar på de magra sandiga åsryggarna. 
 

15 Häckeberga skog 
Stora delar av Genarps sockens södra delar var förr 

utmark med små insprängda odlingsmarker kring 

ensamgårdar och mindre byar. Under 16-1700-talet 

tillkom allt fler torp och gårdar och fäladsmarkerna 

minskade något. Avskogsningen lär också ha ökat 

under perioden. 
 

16 Höge skog vid Svaneholm 
Norra delen av Skurups socken var en skogsrik 

utmark när slottet Svaneholm anlades i början av 

1500-talet.  Fortfarande  återstod  stora  skogsrika 

utmarksområden då kartan 1785 ritade. Här finns 

högskogen markerad för ett stort område nordväst 

slottet  mellan  Flatberg  i  väster  och 

Stiernebergshuset i öster. I norr gränsade den till de 

stora utmarkerna på Häckeberga och i söder mot 

inmarker  till  Svaneholm,  Skurup,  Kallsjö  och 

Stierneholm.  Västerut  finns  utmarkspartier  på 

Näsbyholm  som  sedan  övergår  i  Österskog  i 

Börringe socken. Öster och söder om Svaneholm 

finns skogsrika hagar som i söder kallas Djurhagen 

och  i  öster  Hästhagen.  Av den  stora  utmarken 

återstår  en  del  hägnadsvallar  i  kanterna  av 

utmarken, en del gamla träd, skogsområdet nordöst 



 

 

Litteratur 
 

Andersson Helge, Ripa Erland och Thelander Per. Oxie 

Härads kyrkor – Svedala. Oxie Härads hembygdsförening 

årsbok 1999. Beskrivning av gamla och nya kyrkan. 64 

sidor. 

Andersson Helge red. Bara kommun 1980. 328 sidor. 

Beskriver socknarna Bjärshög, Skabersjö, Bara och Hyby. 

Andersson Per, Skånska borgar, slott och herrgårdar. 

Bibliografiska noteringar. 212 sid- Lund 1996. Hft. 

Andersson Per, Skånska kyrkor, kapell, kloster och andra 

kyrkliga byggnader. Bibliografiska noteringar. 254 sid. 

Arlöv 1985. Hft. 

Bara kontraktsråd i Lunds stift. Bara kontrakts 27 kyrkor. 

1983. 

Bara kyrkoråd. Bara kyrka, helgad åt Jungfru Maria. 

Broschyr  

Bengtsson Åke. Skånska kyrkor. Eget förlag Ödåkra 1972. 

Campbell Åke, Skånska bygder under förra hälften av 

1700-talet. Avhandling 29/1 1929. 

Dahl Sven. Torna och Bara. Studier i Skånes bebyggelse 

och näringsgeografi före 1860. Lund 1942. 

Ebeling M., Sandström B., Ullén M. Börringe kyrka, 

katalog i Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 1 Skåne och 

Blekinge. 

Edling Rolf & Hammer Anders, Vägmiljö – kulturmiljö. 

En kulturhistorisk inventering av de allmänna vägarna i 

södra delen av Malmöhus län. 56s 1982. Hft. 

Emanuelsson m fl. Det Skånska kulturlandskapet. 

Bokförlaget Signum 1985. Tvärvetenskaplig beskrivning 

av det Skånska landskapets utveckling. 248 sidor. 

Enghoff Karl, De allmänna vägarna i Malmöhus län. 

Historisk översikt över vägväsendets utveckling från 

äldsta tider intill år 1937 på länsvägnämndens 

föranstaltande. 149 sid Lund 1938. 

Engström Bengt. Byalagen i Bara härad. Bidrag till Bara 

härads beskrivning 6. 67 sid Lund 1928. hft. 

Erdenfelt Åke red. Skånsk kulturbygd – Malmöhus län. 

Skånes hembygdsförbunds årsbok 1983. Kommunvis 

beskrivning av kulturmiljövårdsprogrammet för 

Malmöhus län. 380 sidor. 

Erlandsson Alf (Red.), Skurups och Hassle-Bösarps 

historia från äldsta tid till våra dagar. 274 sid. Lund 

1969. Hft. 

Fribing Bernt (Red), Sveriges sydligaste natur. Från 

Trelleborg och Söderslätt. Trelleborgs biologiska 

förening 255 sid. Trelleborg 1987. 

Frostin Ernst, Byarna vid landsvägen. Månstorps 

kommuns sju socknar. 412 sid Trellborg 1982. Inb. 

Frostin Ernst. I oxens tecken. Oxie härads 

hembygdsförening 1-11. 

Frostin Ernst, Oxie, historia och beskrivning. Oxie härads 

kyrkor VI. 31 sid. Malmö 1961. 

Gillberg J. L. Historisk, Oeconomisk och Geografisk 

Beskrifning öfwer Hertigdömmet Skåne. Lund 1765. 

Green Allan, Torup. Människor kring en borg. 75 sid. 

Malmö 1984. 

Gustafsson E & Tunander I. Kulturminnen i Skåne. En 

vägvisare utgiven av länsstyrelserna i Kristianstads och 

Malmöhus län. Liber förlag 1981. 192 sidor. 

Göransson J. Skytts och Vemmenhögs härader. Historiska 

och arkeologiska anteckningar. 36 sid Trelleborg 1913. 

Hagerlöf Jöns, Om Grönby Pastorat i Skåne. 70 sid 1856. 

Hassby Rune. Anderslöv genom tiderna 1978. 

Historisk tidskrift för Skåneland 1915-1916. Skånska 

sätesgårdar 1682 ur samtida beskrivning. Utg. Av 

C.G.Weibull. 

Ingers I & Nilsson A. Gamla gårdar och hus i Bara 

Härad I & II. Bidrag till Bara Härads beskrivning 8. Bara 

härads hembygdsförenings förlag 1930. Beskriver dels 

översiktligt byggnadstraditioner samt 8 gårdar och hus 

mer detaljerat. 

Ingers I. De tolv socnarna i Staffanstorps kommun. 

Staffanstorps kommun 1978. 

Jonsson B-I. Skånska slott och borgar. Grafiska förlag 

Simrishamn 1997. 

Karlsson Kjell m fl Red. Svedala genom tiderna. Svedala 

kommun 1982. Tryckeri AB Allehanda, Trelleborg. 2:a 

upplagan. 588 sidor. Behandlar främst Svedala socken 

mycket ingående. 

Kask Peeter-Jaan. Det gamla Genarp. 32 sid 1974. 

Kjellberg Sven T (red) Slott och herresäten i Sverige. 

Skåne Malmöhus län. Södra delen. 413 sid. 1966. 

Ljunggren Gustaf text, Richardt Fr bilder. Skånska 

herrgårdar I-III. 1852-1863. 

Lundberg Erik. Torups slott. Skånes hembygdsförbunds 

årsskrift 1933. 

Lundblad C., Sax U., Stigsdotter M., Åkesson L. 

S.Sallerup. Etnologiska institutionen Lund, på uppdrag av 

Stadsbyggnadskontoret Malmö. Lund 1976. 

Lundblad C. m.fl. Börringe 1930. Uppsats vid Etnologiska 

institutionen Lunds Universitet. 

Löfström Tomas. Minnet av en by. LTs förlag 1978. En 

personlig beskrivning av byn Sturup, dess historia och 

försvinnande. 310 sidor. 

Lönqvist N-O. Berättelse om Bara Härad 1775. Med 

efterskrift och anmärkning av Gunnar Carlquist. Bara 

Härads hembygdsförening 1924. Prostens beskrivning av 

förhållanden i häradet. 

Nilsson & Persson Arkitekter. ”Gamla Svedala” – 

Kulturmiljöer i Svedala kommun. Svedala kommun 1993. 

165 sidor. Beskrivning av flertalet äldre byggnader i 

kommunen. 

Nilsson Sten Åke (red). Slotten och landskapet, Skånska 

148 



 

 

Nordholm Gösta, Studier i Skånes äldre ekonomiska 

geografi. I. Text. 128 sid 1967. 

Nordström Erik. Kvarnar i Svedala kommun. Föreningen 

Svedala-Barabygden. 1996. Kort beskrivning med 

lokalangivelser av alla kända kvarnar i kommunen. 

Resultat av en studiecirkel. 56 sidor. 

Ohlén Carl-Eric (red) Svenska gods och gårdar. Del IV 

Skåne I. Sydvästra delen. 725 sid. Göteborg 1936. 

Olsson P. A. Skånska herreborgar. Gleerups 1922. 

Prahl Egon. Vemmenhögs härad. Trelleborgs allehanda 

1965. Beskrivning av häradets kulturhistoria. 

Sjöbeck Mårten, Det sydskenska landskapets historia och 

vård. 122 sid 1973. 

Sjöstrand Nils, Börringe socknar och sockenkyrkor under 

nio århundraden. 51 sid Malmö 1987. 

Skansjö Sten, Skånes historia 256 sid Lund 1997. 

Skansjö Sten, Med början i medeltiden. Slotten och 

landskapet, Skånska kulturmiljöer. Red Nilsson, Sten 

Åke. 

Stjernswärd Brita. Skånskt Herrgårdsfolk. Nordiska 

museet 1979.  

Sjöstrand Nils. Börringe (kompendium 1966) 

Sjöstrand Nils, bearbetat av M Persson, T Persson och N

-A Nilsson. Börringe socknar och sockenkyrkor under nio 

århundraden. Festskrift utgiven inför Börringe kyrkas 

200-årsjubileum i augusti 1987 av Kyrkorådet i 

Börringe. 

Sjöström Ingrid. Omvandlingen av kyrkorna i Borrby och 

Svedala. Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 1. Skåne och 

Blekinge.  

Sundström Åke, En bok om GENARP, utgiven av 

Genarps Kulturförening, Skogs Malmö 1979. En 

beskrivning om Genarps socken, dess människor och 

kulturhistoria, under årtusenden med tyngdpunkt på 18-

1900-talet. 

Swananders Jonas Frostensson. Bara Härad i slutet av 

1700-talet. I översättning av Helge Andersson. Bidrag 

till Bara Härads beskrivning. Bara Hembygdsförening 

1958. 

Tuneld John. Prästrelationerna från Skåne och Blekinge 

1624. Utgiven av Kungliga Humanistiska 

vetenskapssamfundet i Lund med noter och 

anmärkningar av John Tuneld. Gleerups 1934. 

Åberg Alf, Skånska slott och deras herrar. 235 sid. 

Stockholm 1960. 

Åkerhielm. Svenska gods och gårdar. 1930 andra uppl. 

Tullbergs förlag. 

Ödman Anders, Borgar i Skåne. Historiska Media Lund 

2002. 

 

Foto:  Ekhagen vid badplatsen söder om Yddingesjön. 

149 



 

 

150 


