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Sammanfattning 
Landskapet är i ständig förändring både av naturliga processer och processer skapade av människan. 
Från bybildning fram till idag har odlingslandskapet genomgått omfattande förändringar. Med hjälp av 
Lund stifts Landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) och historiskt kartmaterial ämnar denna studie ge 
en pusselbit till vad som händer inom vångarna år 1570 - ca 1700, med hjälp av följande 
frågeställningar: Hur kan inägomarkernas omfattning år 1570 rekonstrueras utifrån Lunds stifts 
landebok och det äldsta historiska kartmaterialet i form av geometriska avmätningar? och Hur kan 
inägomarkernas dynamik och utveckling fram till 1700-talets början rekonstrueras utifrån samma källor? 
och Vilken kontinuitet återfinns i marknamnen i Brönnestad, Häglinge samt Hörby utifrån samma källor? 
Dessa frågeställningar besvaras genom att synliggöra marknamnskontinuiteten mellan historiskt kart- 
och källmaterial. För att tydliggöra inägomarkernas förändringar har bland annat studier av Sven Dahl 
(1987) varit till hjälp. Detta i samband med kartläggningen av marknamnskontinuiteten har möjliggjort 
rekonstruktionen av vångutbredningen i de tre fallstudiebyarna Brönnestad, Häglinge och Hörby. Vidare 
har även antaganden gjorts angående vångalag mellan byarna. 
 
Undersökningsområdet är en del av Campbells (1928) kartlagda ensädesområde, men studierna i 
denna uppsats har ytterligare kunnat estimera i vilken utsträckning odlingssystemet samsäde varit 
etablerat i nordöstra Skånes åslandskap. Vidare har det kunnat beläggas en marknamnskontinuitet på 
över 50 % inom de tre fallstudierna, det har även konstaterats att hög marknamnskontinuitet tyder på 
låg förändring inom vången. 
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Inledning  

Vi befinner oss i den skånska myllan mitt i 1700-talets förindustriella odlingslandskap, och stora 

förändringar hägrar som kommer att omforma allt som varit. En vanlig syn i en skånsk by var ett 

småbrutet landskap där odlingsmarken var uppdelad i vångar och ett hemmans ägor var splittrat 

i många små tegar. De skånska skogarna hade redan avverkats på sina håll men i norra Skåne 

och på höjderna fanns fortfarande större bestånd kvar. Samtidigt på slättens öppna vidder 

skymtas angränsande byar bland intensivt odlade åkrar. 

 

Mellan bybildningen på 1000-talet och fram på 1500-talet har befolkningsutvecklingen gått från 

stark tillväxt till stagnation om vartannat, och i takt med detta har odlingsmarkens expansion och 

ödeläggelse följt hand i hand. Men vad hände mellan år 1570 - ca 1700? Går det att se en 

kontinuitet eller genomgick landskapet redan då stora förändringar? 

  

På 1500-talet hade befolkningen precis börjat öka igen efter digerdöden, och i Skånes 

skogsbygder, ås- och backlandskap sker en etablering av ensamgårdar (Skansjö 1997). Slutet av 

1600-talet präglades av krig och detta tillsammans med Danmarks höga dagsverksplikt ledde till 

en stagnerande befolkningstillväxt och ödeläggelse i de danska och skånska bygderna (Myrdal 

1999).     

 

Genom att kombinera uppgifterna från Lunds stifts Landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) 

samt historiskt storskaligt kartmaterial ämnar vi återge en bild av inägomarkernas förändring 

samt kontinuitet. Lunds stifts Landebok ger kännedom om präst- och klockaregårdars 

markinnehav. De storskaliga kartorna ger en ögonblicksbild över de skånska byarna och kan 

innehålla spår av äldre fredningssystem samt tidigare expansioner och ödeläggelse.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att rekonstruera inägomarkernas utveckling och dynamik, 

samt tydliggöra förändring eller kontinuitet av vångantal och marknamn. Undersökningen 

genomförs retrogressivt från geometriska avmätningar vid 1700-talet tillbaka till ca år 1570.  

 

Undersökningsområdet är nordöstra Skånes åslandskap med omnejd med fokus på tre fallstudier, 

byarna Brönnestad, Häglinge samt Hörby (fig. 1). Källmaterial och relevant litteratur har använts 

i syfte att understödja kartläggningen. Uppsatsen har ett landskapsvetenskapligt perspektiv i 

enlighet med utbildningen. Förhoppningen är att kartlägga en liten del av historien och ge 

ytterligare kunskap om framför allt Brönnestad, Häglinge och Hörby men även dess närliggande 

socknar. 

 
 

Studien grundar sig på följande frågeställningar:  

● Hur kan inägomarkernas omfattning år 1570 rekonstrueras utifrån Lunds stifts 

landebok och det äldsta historiska kartmaterialet? 

● Hur kan inägomarkernas dynamik och utveckling fram till 1700-talets början 

rekonstrueras utifrån samma källor? 

● Vilken kontinuitet återfinns i marknamnen i Brönnestad, Häglinge samt Hörby 

utifrån samma källor?  
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Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs viktiga begrepp och definitioner samt den bakgrund som är betydande för 

förståelsen av studien. 

 

Expansion, ödeläggelse och demografi 

I början av medeltiden skedde stora förändringar som kommit att påverka vårt levnadssätt ända 

fram tills idag. Under 1000-talet blev byarna mer fasta och det skånska bylandskapet började 

etableras. En av anledningarna till byarnas framväxt tros bero på kraftig befolkningsökning samt 

förbättringar av jordbruksredskapen (Skansjö 1997), men Riddersporre (1995) tar även upp 

kungamakt och riksbildning samt införandet av avgifter och skyldigheter som möjliga 

anledningar. 

 

På 1100-talet genomdrev kyrkan krav på tionde varpå bönderna blev tvungna att ge en tiondel av 

skörden till kyrkan. Under samma tid växte städer fram där handel underlättades, båda dessa 

faktorer bidrog till att bönderna odlade mer (Skansjö 1997).   

 

Expansionen fortsatte fram till mitten av 1300-talet då fler svårbrukade områden, såsom 

åslandskapen tagits i bruk (Skansjö 1997). Vid 1300-talets mitt drabbades Skåne, liksom resten 

av Sverige, av digerdöden. Skansjö (1997) nämner att stagnation av bybildning och 

befolkningsökning redan börjat ske, men orsaken till detta, vilket senare kom att benämnas som 

den senmedeltida agrarkrisen, är ännu omdebatterad.  

  

Befolkningen började sakteligen öka igen och i mitten av 1500-talet kan en ökning ses i de danska 

byarna (Dahlerup & Bjørn 1989b). I Skåne syns detta främst i skogsbygderna och ås- och 

backlandskapet, där en ökning av nyetablerade ensamgårdar sker (Skansjö 1997). Under åren 

1650–1680 kom befolkningsantalet i Skåne att nästintill helt avstanna till följd av krigsperioden. 

Vid samma tidpunkt spelade Danmarks höga dagsverksplikt också en betydande roll och ledde 

till stor ödeläggelse i Danmark och Skåne (Myrdal 1999).  

 

Inmarkens utveckling 

Åkerarealens utveckling i Sverige ökade sakteligen från ca 1000-talet fram till 1300-talet för att 

därefter hållas på relativt jämn nivå, innan arealerna återigen steg vid 1640-talet. Därefter sker 

ökningen i mycket högre takt än tidigare och följer 1600-talets befolkningsutveckling 
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(Hannerberg 1971). Vad som generellt händer med åker och äng vid denna tidpunkt är att ängen 

minskar till följd av befolkningsökning då mer åker behövde tas i anspråk. Åkrarna 

överutnyttjades vilket höll på att få katastrofala följder. Då ängen blev uppodlad fanns inte lika 

mycket hö att ge till djuren, vilket i sin tur innebar att böndernas djurinnehav minskade och 

därmed tillgången på gödsel. Trots större åkerarealer, minskade avkastningen på grund av 

överutnyttjandet och gödselbristen (Myrdal 1999; Myrdal & Gadd 2000).  

 

Marknamn 

Mark kunde namnges efter geografiskt läge, användningssyfte för avkastningen, utseende, närhet 

till föremål eller plats, med mera. Utifrån marknamn kan det därför vara möjligt att ta reda på en 

vångs tidigare utbredningsområde, tidigare markanvändning, bebyggelse och andra företeelser. 

Exempelvis marknamn innehållande toft kan indikera på att ett hus eller en gård funnits i 

anslutning till marken (Ejder 1951; Connelid 2002). Riddersporre (1995) tar upp en intressant 

företeelse, att placeringen av tofterna från 1000-talet oftast stämmer överens med 1700-talets 

kartor. 

  

Om marknamnet i stället innehåller led (Leesåker, Ledzåker etc.) kan det härledas till ‘grind’, 

vilket i sin tur kan ge en fingervisning om att marken varit inhägnad (Connelid 2002). Andra 

marknamn som innehåller gärde, skiljegärde eller liknande, visar på att en hägnad kunnat 

återfinnas i anslutning till marken (Dahl 1987). Detta tillsammans med gamla vägar samt hur 

tegarna gränsar mot varandra, kan göra det möjligt att utläsa äldre hägnadssystem (Connelid 

2002).   

 

Begrepp och definitioner  

Träda och bete 

För att få god avkastning på åkermarken krävdes att näring tillfördes eller att marken låg i träda, 

det vill säga vila. Det kunde ske med olika intervall och vanligast vid två- och tresäde var att den 

trädades vartannat eller vart tredje år. Vid träda växte gräs och ogräs, som djuren kunde beta, 

fram till nästa gång vången skulle brukas (Dahl 1987; Dahlerup & Bjørn 1988b). 

 

Fredningssystem 

Odlingssystem är en term som Dahl (1987) valde att förkasta då den är lätt att misstolka som 

odlingstyp eller odlingsrytm, vilka båda har med växtföljden att göra. I stället förespråkade Dahl 

användningen av termen fredningssystem, vilket syftar åt om vången fredas från djuren eller inte. 
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I en by med två vångar kunde det vara ensäde som var det rådande fredningssystemet, men det 

kunde likväl röra sig om tvåsäde eller tresäde. Hela vången var inte ett homogent åkerfält, det 

bestod utav ett lapptäcke varvat med åker- och ängsmark (Myrdal & Gadd 2000).  

 

Nedan beskrivs de olika fredningssystemen och hur odlingsrytmen kunde se ut vid dessa.  

 

Ensäde 

Grundtanken vid ensäde var att all åker låg i en vång och besåddes samt fredades årligen från 

djuren. När gödsel började användas på åkrarna steg avkastningen avsevärt och samma åkerteg 

kunde brukas år efter år utan träda. Där det fanns mycket djur, främst i skogsbygderna, fanns 

ingen anledning att experimentera med andra fredningssystem då gödseln räckte till åkermarken. 

Ända fram till 1900-talet fanns detta system kvar i vissa skogsbygder (Dahl 1987; Myrdal & 

Gadd 2000). 

 

Tvåsäde 

Fredningssystemet för tvåsäde krävde vanligtvis två vångar, oftast benämnda utifrån 

väderstrecken som Norre och Södre vång alternativt Västre och Östre vång. När Norre vång 

fredades fick djuren beta i Södre vång som då låg i träda. Fredningssystemet utvecklades vid 

tidig medeltid kring slättområdena. Anledningen till denna utveckling var att betestillgången inte 

räckte till för att öka djurantalet, vilket i sin tur gjorde att bristen på gödsel hämmade 

avkastningen och åkerexpansionen (Dahl 1987; Myrdal & Gadd 2000).   

 

Tresäde 

Tresädet blev vanligt i Skåne under medeltiden, vilket innebar att marken var besådd två år i rad, 

vanligtvis med korn ena året och råg andra, och tredje året låg marken i träda. Vid tresäde 

fredades oftast två vångar och en betades. För att få bra avkastning på åkermarken krävdes det 

mer tillgång på gödsel jämfört med tvåsädet eller marker som redan utan gödsling gav bra skördar 

(Dahl 1987; Myrdal & Gadd 2000).  

 

Samsäde 

Samsäde är en speciell företeelse av ensäde som var vanlig i skånsk skogsbygd. Vid samsäde 

fanns fler än en vång och vanligast bytte de växelvis sädeslag mellan korn och råg vartannat år. 

Vid detta system fredades och odlades bägge vångarna varje säsong och ingen av vångarna låg 
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helt i träda. Anledningen till samsäde kunde bero på topografiska aspekter likväl som fördelarna 

av att kunna släppa djuren på vårbete/efterbete vid olika tidpunkter (Dahl 1989). 

 

Mensalhemman 

Beteckningen ”mensalhemman” står för den mark som skänkts till prästen för att han i gengäld 

skulle läsa mässa för den som givit mark samt dennes anhöriga. I Lunds stifts landebok 

(Ljunggren & Ejder 1950, 1952) återfinns mensalhemman under en del kyrkbyar, visserligen 

med varierande information om markinnehavet (Dahl 1987). 

 

Vång 

Det som i Skåne benämns som vång är i större delen av Sverige känt som gärde. Vången 

innehöll byns inägor och var omgiven av en sluten hägnad för att skydda äng och åker från de 

betande djuren (Dahl 1987). Byalaget fattade beslut om hägnaderna, varpå det gällde att alla 

var överens (Dahlerup & Bjørn 1988a). Efter skörden släpptes djuren in i vången på efterbete 

(Dahl 1987).  

 

Vångalag 

Allmogetermen vångalag kan förklaras som ett vångsamarbete mellan byar i syfte att skydda åker 

och äng med minsta kostnad. Att hägna var en arbets- och tidskrävande uppgift och för att spara 

in på detta kunde angränsande byar ingå i vångalag. Detta innebar att det inte hägnades mellan 

de byar vars vångar angränsade till varandra, vilket i sin tur medförde att byalagen fick komma 

överens om när vången skulle fredas eller upplåtas till bete (Dahl 1987; Dahlerup & Bjørn 

1988a). 
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Undersökningsområde 

 

Figur 1. Karta över Skåne med förstoring över undersökningsområdet som visar var de tre byarna, som ingår i 

fallstudierna, är belägna. Källa: Kartan är skapad i SWEREF99 TM med underlagsdata från Nationella 

marktäckedata © Naturvårdsverket. (2020). 

 

Grundstudie 

Området är beläget i nordöstra Skånes åslandskap med Nävlingeåsen i norr och Linderödsåsen i 

söder (fig. 1). I Skånska landsbygdsprogrammet (2007) beskrivs största delen av 

undersökningsområdet som ett lövskogsklätt och mosaikartat landskap som befinner sig över 

högsta kustlinjen. Här och var finns åkerbruk men skog och betesmarker dominerar. 

 

Åsarna, som är horstar, består till största delen av granit och gnejs och är täckta av ett jordlager 

bestående av lerfri morän. Detta gör att skogsbruk och djurproduktion lämpar sig bäst i största 

delen av undersökningsområdet.  

 

Historiskt sett har Campbell (1928) klassat området som skogsbygd, de södra delarna ligger på 

gränsen till risbygden. Hans undersökningar av odlingssystemen (fredningssystemen) i Skåne 

visar att undersökningsområdet ligger där ensädet varit dominerande (fig. 2).  
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Brönnestad 
Naturlandskap  

Brönnestad är beläget i nordöstra Skåne, i Hässleholms kommun, söder om Finjasjön (fig. 1). 

Berggrunden består av gnejs, och berg i dagen återfinns lite varstans (SGU:1 2021). Byns centrala 

delar omges av ett stort stråk av isälvssediment och utanför centrum återfinns sandig morän 

(SGU:2 2021). Byn ligger i ett småkuperat skogslandskap med varierande naturmiljöer av 

omväxlande odlingslandskap och naturbetesmarker samt med inslag av sjöar, vattendrag och 

våtmarker (Länsstyrelsen 2007).  

 

Ortnamn 

Ortnamnet Brönnestad går tillbaka till år 1307 (Brunæstæthæ). Det är forndanskt och sammansatt 

av bruni (betydelse - svedja) eller mansnamnen Brun/Bruni och efterleden -sta(d) (betydelse - 

plats/ställe) (Wahlberg 2016). En möjlig tolkning av namnet blir “platsen vid svedjningen” vilket 

styrks av andra marknamn som också syftar till svedjor likt “Brännerna”. 

 

Historia 

Brönnestad var först en del av Göinge härad och när detta delades i två härader år 1637 kom det 

att tillhöra Västra Göinge härad (Ringdahl 2008). Det finns fornlämningar från både bronsålder 

och järnålder i byn såsom hällristningar, stensättningar och fossil åkermark etcetera 

(Riksantikvarieämbetet 2021). Kyrkan, vars äldsta delar är daterade tillbaka till 1100-talet, har 

även kvar sin romanska prägel. Att uppföra stenkyrkor på medeltiden var ett mödosamt arbete 

varpå befolkningsmängden i byn bör ha varit av betydande storlek för sin tid (Länsstyrelsen:1).  

  

Häglinge 

Naturlandskap 

Häglinge kyrkby ligger i Hässleholms kommun, söder om Sösdala och öster om Tjörnarp (fig. 

1). Berggrunden består till största delen av granitisk gnejs med en del inslag av bland annat 

basalt-andesit (SGU:1 2021). Genom byn drar ett stråk av isälvssediment fram och kringliggande 

områden består av sandig morän och torvmarker. Det är en flack, småbruten bygd med ett 

omväxlande odlingslandskap (SGU:2 2021). Många av de gamla åkrarna används idag som 

betesmarker vilka omgärdas av välbevarade stengärden. Strax intill byn ligger Store Mosse, där 

det under en längre tid bedrevs torvtäkt som varit en betydande industri för byn 

(Länsstyrelsen:3).      
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Ortnamn 

Namnet Häglinge kan härledas tillbaka till 1360-talet (Hææklinge). Det har rötter i forndanskan 

och kan antingen syfta till hækill eller hakull som båda betyder “framskjutande terrängparti”. 

Kanske har detta att göra med höjden mellan Västra- och Östra Häglinge (Wahlberg 2016). 

 

Historia 

Liksom Brönnestad tillhörde Häglinge först Göinge härad och därefter Västra Göinge härad 

(Ringdahl 2008). Även i denna by finns det gott om spår från förhistorisk tid, till exempel det 

järnåldersgravfält som ligger i utkanten av byn (Riksantikvarieämbetet 2021). Byns första kyrka 

byggdes på medeltiden, dock ersattes denna av en ny år 1877 (Svenska kyrkan 2016).   

 

Hörby 
Naturlandskap 

Hörby, Hörby kommun, är ett samhälle placerat mitt i Skåne och är främst en handels- och 

serviceort (fig. 1). Berggrunden i byn består till största delen av sandsten (SGU:1 2021). I hela 

kommunen är det sandig morän som dominerar men precis vid bykärnan och längs med Hörbyån 

är det svämsediment av lera och silt samt isälvssediment som återfinns (SGU:2 2021). 

Kommunen gränsar till skogarna i norr, slätten i söder och karaktäriseras av ett mosaikartat 

odlat/skogsklätt landskap med arealmässigt högsta andelen betesmark i Skåne (Länsstyrelsen 

2007).  

 

Ortnamn 

Ortnamnet Hörby går tillbaka till år 1316 (Hørby). Det är forndanskt och sammansatt av hørg 

(harg) och -by. Tolkningen av harg är bl.a. stenig mark, stenröse, stenkonstruktion, och -by kan 

betyda gård eller by (Wahlberg 2016). Möjlig tolkning är att Hörby betyder “byn med stenig 

mark” vilket stärks av alla stengärden och steniga fäladsmarker i direkt anknytning till orten. 

 

Historia 

Hörby är en by med gamla anor och med en bebyggelsekontinuitet som sträcker sig tillbaka till 

järnåldern. Vägen mellan Lund och Vä gick via Hörby och har sannolikt haft betydelse för byns 

utveckling som redan på 1600-talet hade både gästgiveri och tingshus. På 1700-talet stärktes 

ytterligare byns roll som centralort i Frosta härad, då marknaden i Hallaröd flyttade in till Gamla 

torg (Länsstyrelsen:2). 
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Metod 

Grunden för denna empiriska studie har till stor del utförts med hjälp av litteratur, samt 

storskaliga kartor med tillhörande protokoll från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet i 

form av geometriska avmätningar. För att transportera landskapet tillbaka i tiden från ca 1700-

tal till ca 1570 har Lunds stifts landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) använts, och med hjälp 

av denna har uppgifter om markinnehav, areal och vångindelning för kyrkans mark varit möjliga 

att kartlägga.  

 

Studien har utförts på två nivåer utifrån geografiska avgränsningar: 1 – Den mer övergripande 

studien, grundstudien, breder ut sig över ett något större område kring Nävlinge- och 

Linderödsåsen. Gränsen är dragen utefter de yttersta byarnas sockengränser (fig. 3). 2 – 

Fallstudier av tre byar inom det föregående området.  

 

Grundstudien tydliggör förändring av vångantal och vångnamn, vilket i sin tur har gett upphov 

till reflektion angående hur det kommer sig att dessa förändringar skett. Det är här fallstudierna 

har sin roll, dessa djupare studier av enskilda byar kan ge indikationer om vad som hänt generellt 

i hela undersökningsområdet.  

  

Nedan presenteras metoden för tillvägagångssättet av studien, hur Lunds stifts landebok 

(Ljunggren & Ejder 1950, 1952) och de geometriska avmätningarna använts och studerats, vilka 

kriterier som varit betydande vid val av undersökningsområde samt hur den retrogressiva 

metoden har applicerats.  

 

Val av undersökningsområde 

Kriterier för studiens undersökningsområde:  

• Byarna ska vara belägna i nordöstra Skånes åslandskap med omnejd  

• Byarna ska ligga i Campbells (1928) ensädesområde 

• Byarna ska innehålla uppgifter om markinnehav i Lunds stifts landebok 

 

Motiveringen för kriterierna: den topografiska avgränsningen ger liknande naturförhållanden 

genom alla byar. Campbells (1928) indelning av Skåne (fig. 2) ger möjligheten att jämföra 

byarnas fredningssytem och andra resultat relaterat till det. Utan uppgifter från Lunds stifts 
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Landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) och en läsbar karta och protokoll hade inte 

undersökningen varit genomförbar.  

 

Ytterligare kriterier för de byar som valdes till fallstudier: 

● Kartorna ska innehålla hela byns inägomark. 

● Kartorna ska vara rektifierbara 

● Det ska finnas en storskalig karta mellan år 1658–1740 

 

Hela inägomarken måste visas i kartorna för att möjliggöra härledning av namnen från Lunds 

stifts Landebok till protokollet. Kartorna behöver vara rektifierbara för att med hjälp av 

geografiska informationssystem (GIS), räkna ut arealerna i digitaliseringen av markinnehavet i 

syfte att styrka resultatet. 

 

Anledningen till tidsspannet för kartorna beror på att Skåne blev svenskt år 1658 och därmed 

finns det inga svenska kartor att tillgå innan detta årtal. Året 1740 sattes som en yngre gräns för 

att kartorna inte skulle skilja sig alltför mycket åldersmässigt från varandra eller från Lunds stifts 

landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952). 

Figur 2. Karta över de olika odlingssystemen där de 

vertikala strecken visar ensädets utbredning. De horisontala 

visar treskifte, diagonala visar tvåskifte, prickar visar 

vångskogar, och grova linjer visar skog på utmark. Den röda 

linjen visar avgränsningen för undersökningsområdet. 

Källa: Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet: 

etnografisk studie över den skånska allmogens äldre 

odlingar, hägnader och byggnader (Campbell 1928). 

Figur 3. Bilden visar socknarna inom 

undersökningsområdet. Källa: Kartan är 

skapad i SWEREF99 TM. 
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Lunds stifts landebok  

I denna studie har Ljunggrens och Ejders transkriberade version av Lunds stifts landebok, D.1 

(1950) och Lunds stifts landebok D.2 (1952), använts. Böckerna är uppdelade i de tidigare länen; 

Malmöhus län (D1) samt Kristianstad län (D2). 

 

Lunds stifts landebok innehåller ett väldokumenterat material med uppgifter om markinnehav till 

präster, klockare samt kyrkans egendomar. På befallning av Fredrik II, kung av Danmark och 

Norge, påbörjades dokumentationen år 1569 och färdigställdes troligtvis år 1571. Anledningen 

till att kungen ville dokumentera detta var bland annat “...Kirkernis och Presternis Jorde och 

Eyedomme mett Thiden Borthoffues fra Kirkerne och Prestegaardene och Kommer vdi 

Fremmedtmends verie, Som ther thill Jngen Ret haffue” (Ljunggren & Ejder 1950, s. 1), det vill 

säga att kyrkans samt prästernas jord och egendom med tiden bortföll från kyrkan och 

prästgården för att därefter återfinnas hos de som inte hade rätt till den. 

  

Utförande 

Det gjordes en översiktlig studie över Skånes nordvästra åslandskap för att undersöka vilket 

kartmaterial som fanns att tillgå, samt för att välja ut tre byar till fallstudier som uppfyllde satta 

krav. Det noterades hur många vångar varje by hade i Lunds stifts Landebok (Ljunggren & Ejder 

1950, 1952) samt hur många de hade i det historiska kartmaterialet. 

 

Då Lunds stifts landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) endast innehåller uppgifter om kyrkans 

innehav är det dessa marker som studien fokuseras mot. I Excel skrevs först marknamnen från 

Lunds stifts Landebok in per by varefter en tydningsprocess av protokollen i de geometriska 

avmätningarna påbörjades. Prästgård samt eventuell klockaregård och mensalhemman 

lokaliserades, alla marknamn under dessa skrevs därefter in i Excel och kategoriserades utefter 

vång, åker/äng samt hemman. Även de arealer som fanns tillgängliga i både Lunds stifts landebok 

samt protokoll noterades och räknades om från de äldre måttenheterna till hektar (se avsnittet 

“Uträkningar”). 

 

Därefter påbörjades härledningsarbetet för att urskilja i vilka marknamn det gick att se en tydlig 

koppling mellan Lunds stifts landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) och de geometriska 

avmätningarna. En jämförelse mellan arealerna kunde då styrka vissa av kopplingarna.  
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Åkrarna och ängarna lokaliserades i kartorna varpå de digitaliserades med hjälp av GIS. Detta 

gjorde att ännu en arealuträkning blev tillgänglig samt möjliggjordes en visualisering av i vilka 

marker det återfanns marknamnskontinuitet.      

 

Genom att analysera det egna resultatet i samröre med litterära källor kunde antaganden om äldre 

strukturer göras samt vilka troliga förändringar som skett i landskapet. Således rekonstrueras 

inägomarkernas omfattning år 1570, samt hur dess dynamik och utveckling sett ut fram till 1700-

talets början. 

   

Retrogressiv metod 

“Retrogressiv metod går ut på att analysera äldre förhållanden med hjälp av yngre källmaterial” 

(Karsvall 2013, s. 411).  

 

Den retrogressiva metoden har applicerats genom att gå från de geometriska avmätningarna 

tillbaka till Lunds stifts landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) och på så vis illustrera hur 

vångarna kan ha sett ut på 1570-talet. Från de geometriska avmätningarnas protokoll har 

marknamnen transkriberats för att jämföras med de i Lunds stifts landebok och utefter detta har 

en viss marknamnskontinuitet kunnat utläsas. I samband med litteraturstudier har det därefter 

kunnat spekuleras kring den retrogressiva förändringen inom byarna.  

 

Uträkningar 

I Lunds stifts landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) beskrivs åkerns areal med “skr”, vilket 

står för skäppor. Dessa har omvandlats till tunnland, därefter har dessa omvandlats till hektar. I 

de geometriska avmätningarna är arealerna uppräknade i tunnland och kappland, även här har 

en omräkning till hektar utförts. 

● 6 skäppor = 1 tunnland  

● 32 kappland = 1 tunnland 

● 1 tunnland = 0,49 hektar 

 

Källkritik av metoden 

Metoden innebär att mycket tid har gått åt att tyda kartprotokollen. Det har inte alltid varit lätt att 

se vad lantmätaren skrivit och risk finns för feltolkningar. Därtill går det inte att med säkerhet 

säga att alla gjorda kopplingar mellan marknamnen är utan felmarginal. 
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För att genomföra undersökningen har kartmaterialet behövt innehålla uppgifter om marknamn. 

Ibland har lantmätaren glömt skriva ut vilken beteckning en teg har och därmed fattas information 

som hade kunnat ge ett annorlunda resultat. I vissa fall har kartmaterialet innehållit uppgifter om 

hägnader och antaganden har kunnat göras utifrån det. Dock finns risk att inte alla hägnader ritats 

ut och därmed kan vissa felaktigheter uppstå vid analys.  

 

Denna studie går endast ut på att försöka uppskatta versioner av hur vångarna kan ha sett ut 

utifrån kyrkans ägor. Om möjligheten hade funnits att undersöka hela byns ägor år 1570 hade 

resultatet med största sannolikhet varit ett helt annat. Då hade det antagligen funnits belägg för 

att vångarnas storleksförändring var betydligt mindre än vad den ser ut att vara i den här studien.  

  

Vid rektifiering av kartmaterialet finns risk att arealerna kan bli något missvisande, så pass gamla 

kartor innehåller inte alltid element som går att knyta till nyare kartmaterial. Det i sin tur kan ge 

upphov till att arealerna är något missvisande, därav är arealerna i denna studie bara med som en 

riktlinje och ger inga definitiva resultat. 
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Resultat  

I detta avsnitt redogörs studiens resultat, först redovisas grundstudien, därefter presenteras 

fallstudierna över Brönnestad, Häglinge och Hörby.  

 

Grundstudie 

Resultatet i tabell 1 visar att i tio av sexton byar sker inga förändringar av vångantalet mellan 

Lunds stifts landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) och kartmaterialet. I fyra byar har det 

ökat, i en by har det minskat och i en by återfinns inga uppgifter i kartmaterialet. I fyra fall, av 

de byar där ingen vångförändring noterats, har vångarnas namn förändrats. Det är även värt att 

notera att i denna ensädesbygd (Campbell 1928) är det endast en av byarna som innehar en vång, 

resterande byar har två eller tre vångar.   

 

Tabell 1. Tabell över undersökningsområdets byar. Här framgår antalet vångar samt dess namn för varje by. Källa: 

Ljunggren & Ejder 1950, 1952 samt Lantmäteriets karttjänst Historiska kartor. 

Bynamn Vångar i Landeboken Antal vångar Årtal karta Vångar i Protokollet Antal vångar 

Brönnestad Vestre wongh, Östre 

wong 

2 Geometrisk avmätning 

1734 

Lille vång, Store vång 2 

Djurröd Syndre wong, Norre 
wong 

2 - - - 

Fulltofta Lille wang, Östre 

wongh 

2 Storskifte 1770 Västre vång, Östra 

vången 

2 

Häglinge Syndre wong, Nörre 
wong 

2 Geometrisk avmätning 
1730 

Norre vång, Södre 
vång 

2 

Hörby Vestre wongh, Östre 

wong 

2 Geometrisk avmätning 

1699 

Vestre vång, Östre 

vång, Södre vång 

3 

Höör Westre wongh, Östre 
wongh 

2 Ägobeskrivning 1742 Östre vång, Vestre 
vång, Söder vång 

3 

Linderöd By wongen, Anden 

wongen 

2 Enskifte 1814 Lille vång, Ohre vång 2 

Norra Mellby Norre wong, forne 
wong 

2 Laga skifte 1828 Inga namn i protokollet 2 

Nävlinge Nörre wong, Syndre 

wong, Lycke wong 

3 Ägomätning 1703 Norre vång, Södre 

vång, Lycke vång 

3 

Svensköp Inget namn 1 Geometrisk avmätning 

1731 

Store vång, Lille vång, 

Täppet 

3 

Södra Rörum Östre wong, Vestre 

wong 

2 Enskifte 1823 Östre vång, Vestre 

vång 

2 

Tjörnarp Syndre wong, Nörre 

wong 

2 Geometrisk avmätning 

1733 

Store vång, Lille vång 2 

Träne Östre wong, Syndre 

wong, Vestre wong 

3 Geometrisk avmätning 

1705 

Norre vång, Södre 

vång 

2 

Västra Vram Östre wong, Mellum 

wongen, Vestre wong 

3 Avmätning 1740 Östre vång, Mellan 

vång, Vestre vång 

3 

Äsphult Vestre wongh, Östre 

wong 

2 Laga skifte 1824 Prästa lyckan, Östre 

vång, Lyckan 

3 

Äspinge Westre wongh, Östre 

wongh 

2 Enskifte 1815 Östre vång, Vestre 

vång 

2 
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Den generella demografiska utvecklingen inom undersökningsområdet visar på en 

befolkningsökning mellan år 1571–1735, och efter år 1699 följer alla byarna en mycket jämn och 

sinsemellan liknande utvecklingskurva. Dock var befolkningsökningen inte lika stadig innan år 

1699 (fig. 4).    

Figur 4. Linjediagram över den demografiska utvecklingen i grundstudiebyarna. Äspinge saknar uppgifter. Källa: 

Palm 2000.  

 

Fallstudierna 

I figur 5, 8 och 10 framgår en helhetsbild av byarnas inägomark där kyrkans markinnehav samt 

marknamnskontinuitet visualiseras med hjälp av digitalisering. I alla tre byar har kyrkan mark i 

alla vångar och i både Brönnestad samt Hörby ger markinnehavet en bild av att förändringen av 

vångarnas areal inte varit stor, dock visar Häglinge på större förändring i Södre vång. 

 

Vångarnas yttersta kanter har symboliserats med en svag gradient då viss osäkerhet gäller den 

exakta gränsen för år 1570. Resultatet visar den mest troliga lokaliseringen av marknamnen samt 

ger en indikation av vångutbredning (fig. 5, 8 och 10).  
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Brönnestad 

 

Figur 5. Digitalisering av kyrkans markinnehav i Brönnestad 1734 där det framgår i vilken mark det återfinns 

kontinuitet mellan Lunds stifts landebok och geometrisk avmätning. Källa: Kartan är skapad i SWEREF99 TM. 

Underlagskarta: Brönnestad, geometrisk avmätning, 1734, Lunds stifts landebok, Ljungren & Ejder 1952. 
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Figur 6. Utifrån marknamnskontinuiteten av kyrkans markinnehav mellan 1570–1734 har denna kartbild skapats i 

ett försök att återspegla vångarnas utbredning ca år 1570. Källa: Kartan är skapad i SWEREF99 TM. 

Underlagskarta: Brönnestad, geometrisk avmätning, 1734. Lunds stifts landebok, Ljunggren & Ejder 1952.  
  

Brönnestad har genomgått en vångnamnsförändring (tabell 1) där de tidigare namnen från Lunds 

stifts Landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952), Östre och Vestre vång, troligtvis syftar till 

vångarnas tidigare utbredning. Figur 7 visar därför ett förslag till Brönnestads tidigare 

vångutbredning innan någon större expansion skett.      

Figur 7. Här visas ett förslag över hur Brönnestads vångutbredning kan ha sett ut tidigare än år 1570 med utgång 

från Lunds stifts landeboks-namn Östre och Vestre wong. Källa: Kartan är skapad i SWEREF99 TM. 

Underlagskarta: Brönnestad, geometrisk avmätning, 1734. Lunds stifts landebok, Ljunggren & Ejder 1952.  
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Häglinge 

 

Figur 8: Digitalisering av kyrkans markinnehav i Häglinge år 1730 där det framgår i vilken mark det återfinns 

kontinuitet mellan Lunds stifts landebok och geometrisk avmätning. Källa: Kartan är skapad i SWEREF99 TM. 

Underlagskarta: Häglinge, geometrisk avmätning, 1730. Lunds stifts landebok, Ljunggren & Ejder 1952.  
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Figur 9. Utifrån marknamnskontinuitet av kyrkans markinnehav mellan år 1570–1730 har denna kartbild skapats i 

ett försök att återspegla vångarnas utbredning ca år 1570. Källa: Kartan är skapad i SWEREF99 TM. 

Underlagskarta: Häglinge, geometrisk avmätning, 1730. Lunds stifts landebok , Ljunggren & Ejder 1952.  
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Hörby 

Figur 10: Digitalisering av kyrkans markinnehav i Hörby år 1699 där det framgår i vilken mark det återfinns 

kontinuitet mellan Lunds stifts landebok och geometrisk avmätning. Källa: Kartan är skapad i SWEREF99 TM. 

Underlagskarta: Hörby, geometrisk avmätning, 1699. Lunds stifts landebok, Ljunggren & Ejder 1950.  

Figur 11. Utifrån 

marknamnskontinuteten i 

kyrkans markinnehav mellan 

år 1570–1699 har denna 

kartbild skapats i ett försök att 

återspegla vångarnas 

utbredning ca år 1570. Källa: 

Kartan är skapad i 

SWEREF99 TM. 

Underlagskarta: Hörby, 

geometrisk avmätning, 1699. 

Lunds stifts landebok, 

Ljunggren & Ejder 1950. 
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Diagram 

Följande diagram synliggör jämförelser av utvecklingen mellan Brönnestad, Häglinge och 

Hörby. Här ingår demografiska förändringar samt förändringen av kyrkans åkerareal.  

 

Befolkningsutvecklingen i dessa tre byar (fig. 12) skiljer sig inte nämnvärt från resten av byarna 

i grundstudien (fig. 4).  

 

 

Figur 12. Demografisk utveckling för Brönnestad socken, Häglinge socken och Hörby socken mellan år 1571–

1735. Källa: Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571–1997: med särskild hänsyn till perioden 1571–

1751, Palm 2000. 

 

Den procentuella befolkningsökningen i Brönnestad följer den ökning som ses i övriga Sverige. 

Häglinge och Hörby uppvisar däremot inte lika stor ökning (fig. 13). 
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Åkerarealens utveckling för undersökningsbyarna visar att i Brönnestad har kyrkans åkerareal 

befunnit sig på ungefär samma nivå från Lunds stifts landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) 

till den geometriska avmätningen, i Häglinge har kyrkans innehav ökat till mer än det dubbla 

men i Hörby har det endast skett en marginell ökning (fig. 14).  

 

Figur 14. Här redovisas kyrkans åkerareal i hektar från Lunds stifts Landebok samt geometriska avmätningar för de 

tre fallstudiebyarna. Källa: Siffrorna är baserade på det totala åkerinnehavet som är uppräknat i Lunds stifts 

landebok, Ljunggren & Ejder 1950, 1952, samt geometriska avmätningarna, Brönnestad, geometrisk avmätning, 

1734; Häglinge, geometrisk avmätning, 1730; Hörby, geometrisk avmätning, 1699. 

 

Marknamnstabellerna 

I tabellerna för marknamnskontinuitet går det att utläsa Brönnestads, Häglinges och Hörbys alla 

marknamn från Lunds stifts landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) samt de geometriska 

avmätningarna (bil. 1, 2, 3). Här har kopplingen gjorts mellan namnen för att vidare kunna tyda 

en kontinuitet som legat till grund för kartskapandet.  

 

Tabellernas resultat (bil. 1, 2, 3) tydliggörs ytterligare i följande diagram. I figur 15 framgår det 

att i Brönnestad återfinns nästan hälften av marknamnen från Lunds stifts landebok (Ljunggren 

& Ejder 1950, 1952) i den geometriska avmätningen, i Häglinge återfinns alla utom 4 namn och 

i Hörby återfinns några fler än hälften av namnen. I figur 16 visar den procentuella fördelningen 

att det är i Häglinge som den högsta procentuella marknamnskontinuiteten återfinns. I 

Brönnestad och Hörby är resultatet nästintill likvärdigt. 
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Figur 15. Diagrammet visar den konstaterade marknamnskontinuiteten i relation till det totala antalet namn i Lunds 

stifts Landebok per by. Källa: Ljunggren & Ejder 1950, 1952. Brönnestad, geometrisk avmätning, 1734, Häglinge, 

geometrisk avmätning, 1730 samt Hörby, geometrisk avmätning, 1699. 

 

Figur 16. Diagrammet visar den procentuella kontinuiteten mellan namnen i Lunds stifts landebok kontra de 

geometriska avmätningarna.  Källa: Ljunggren & Ejder 1950, 1952. Brönnestad, geometrisk avmätning, 1734, 

Häglinge, geometrisk avmätning, 1730 samt Hörby, geometrisk avmätning, 1699. 

 
Sammanfattning resultat 

Grundstudien visar på förändring av vångantal och vångnamn samt en genomgående generell 

befolkningsökning i alla byar. Fallstudierna visar var marknamnskontinuitet går att finna och 

vångarnas troliga utbredning år 1570 utifrån detta, de visar även exempel på hur vångnamn 

förändrats.   
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Analys och Diskussion 

Följande del innehåller analyser och diskussioner utifrån bakgrund och resultat över grundstudien 

samt de tre fallstudierna, Brönnestad, Häglinge och Hörby. Här behandlas det som ansetts vara 

relevant och intressant för studiens syfte, frågeställningar och skapandet av kartbilderna. 

Huvudmaterialet som använts är Lunds stift landebok (Ljunggren & Ejder 1950, 1952) som 

härefter kommer att förkortas LB, LB1 när det gäller Malmöhus län samt LB2 när det gäller 

Kristianstads län. Geometriska avmätningarna förkortas GA och för varje by är det dennes 

geometriska avmätning som åsyftas. 

 

Grundstudie 

I tio av sexton byar är vångantalet oförändrat mellan LB samt kartmaterialet som studerats 

(Lantmäteriet 2021). Det talar för att det inte sker några större förändringar mellan LB och det 

historiska kartmaterialet i de flesta byar, men i nästan en tredjedel visar resultatet något annat 

(tabell 1). Däremot sker det namnförändringar på vångarna i fyra av de tio fallen. Även så i 

Brönnestad, där det antyder att vångarnas utbredning sett annorlunda ut. Detta skulle även kunna 

appliceras på de andra byarna, alltså att vångnamnens förändring härleds till tidigare processer.   

 

En logisk följd av den generella befolkningsökningen (fig. 4) i undersökningsområdet borde vara 

expansion av åkermarken, vilket i sin tur bör ha resulterat i vångexpansion. Ett annat alternativ 

är att avkastningen på den befintliga åkermarken ökat och därmed har ingen ny odlingsmark 

behövts. Om det antas att vångarna inte expanderat nämnvärt under denna tid är det troligtvis så 

att gödslingen av marken har ökat (Myrdal 1999; Myrdal & Gadd 2000). 

 

Då hela undersökningsområdet ligger i ensädesbygd (fig. 2) (Campbell 1928) men 15 av 16 

undersökta byar hade fler än en vång ca år 1570 (tabell 1), indikerar detta på att samsäde varit 

det rådande fredningssystemet. I två av de tre fallstudierna finns belägg för samsäde, vilket 

styrker teorin att samsäde troligtvis varit rådande fredningssystem i resten av 

undersökningsområdet.   
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Brönnestad 

Figur 17. I geometriska avmätningen framgår det att öster om vångarna ligger fyra lite större lyckor, väster om Lille 

wong ligger tre mindre lyckor tillhörande Korssare gatehus. I övrigt består utmarken av ömsom ljung och våtmark 

beväxt med al. Längst i väst finns två större områden med sank mossmark och ett parti bokskog med kärr. Det antyds 

även om att detta är ett kuperat landskap med varierad framkomlighet Källa: Brönnestad, geometrisk avmätning 

1734.  

 

 

I protokollet för GA år 1734 framgår det att hemman nr 1 är Prästegården och att nr 9 är ett 

gatehus under densamma, samt att hemman nr 3 och nr 7 är mensalhemman. Detta visar på att 

prästens markinnehav är av betydlig storlek i förhållande till byns totala areal, vilket ger 

undersökningen en god chans för återskapandet av 1570-talets vångutberedning.  

 

Enligt Campbell (1928) ligger Brönnestad i Skånes ensädesbygd vilket Dahl (1989) instämmer 

i, med tillägget att det i samma bygd förekommer samsäde i flervångssystem, vilket bekräftas av 

protokollet (fig. 18). Dahl (1989) nämner även att den mest troliga anledningen till att Brönnestad 

valde samsäde i två vångar berodde på betesvinsten. 

Figur 18. I protokollet till geometriska avmätningen för Brönnestad står det “...Store och Lille Wång hwilka dyrckas 

åhrligen…” vilket innebär att bägge vångarna odlas varje år. Källa: Brönnestad, geometrisk avmätning 1734.  
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Vångar 

I LB2 återfinns två vångar som benämns Vestre wong och Östre wong (bil. 1), vilket ter sig lite 

märkligt efter att GA rektifierats (fig. 17). Här visas det att vångarna ligger i en tydlig nordlig 

respektive sydlig riktning i relation till varandra, och det mest självklara borde vara att benämna 

de som Norre wong samt Södre wong. Däremot drar Västre vång åt väst, och Östre vång lite åt 

öst. Under 1700-talet har vädersträcksnamnen helt frångåtts och då benämns vångarna som Lille 

vång och Store vång vilket kan tyckas stämma bättre.  

 

Kanske kan olägenheten med namnen Östre och Västre förklaras genom att vångarna långt 

tidigare var betydligt mindre än vad som framgår i LB2 och GA. Anta att runt tiden för 

bybildningen på 1000-talet (Skansjö 1997) var åkermarkens areal betydligt mindre, och låg i en 

mer öst-västlig riktning i förhållande till varandra, vilket i så fall kan indikera på en relativt stor 

expansion någon gång under perioden från bybildning till LB2 (fig. 7).  

 

Det finns nästan lika mycket åkermark i de båda vångarna, men ängsmarken breder ut sig över 

betydligt större arealer i Store vång än i Lille vång. Det likvärdiga åkerinnehavet vångarna 

emellan ger ytterligare indikation på att samsäde varit rådande fredning, eftersom vångarna då 

troligtvis kunde ge jämbördiga skördar av råg och korn (Dahl 1987).  

 

Uppgifterna i LB2 över markinnehavet till prästgården samt mensalhemmanen, visar att mark 

återfinns i båda vångarna, det går alltså att konstatera att minst två vångar fanns år 1570. Vid 

digitalisering av GA, visar det sig att markinnehavet är utspritt i de båda vångarna. Dock återfinns 

ingen mark från LB2 väster om vägen som går från vägskälet vid Postabygget och ner i söder 

Figur 19. Utsnitt av Brönnestads 

sydvästra hörn. Sydväst om 

Prästabygget och nordväst om 

vägen återfinns ingen 

marknamnskontinuitet. Källa: 

Kartan är skapad i SWEREF99 

TM. Underlagskarta: Brönnestad, 

geometrisk avmätning, 1734, 

Lunds stifts landebok, Ljungren & 

Ejder 1952. 
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mot Horröd (fig. 19). Utifrån detta kan det antas att en utökning skett av vången efter år 1570, 

alternativt berörde inte prästens markinnehav den delen.  

 

Marknamn 

Vissa namn i LB2 återfinns i GA under andra hemman men inte hos prästen (bil. 1) vilket tyder 

på att han antingen har sålt mark eller att ett byte skett av något slag, eventuellt för att samla sina 

marker. Många av dessa marknamn hittas under fler än ett hemman varpå det kan vara svårt att 

avgöra vilken åker eller äng det är frågan om, i vissa fall går det att jämföra arealen för att på så 

sätt utesluta de som inte stämmer överens med LB2. Likväl visar det på att en förändring skett i 

markägandet mellan LB2 och GA (fig. 15 och 16).  

 

En närmare titt på marknamnet Handkleditt (LB2), Hand kläde (GA), visar på kontinuitet i 

namnet och trovärdigheten av placeringen ökar. Bruhn (1931) skriver att namnet betyder 

handduk och då syftar marknamnet till en ägofigur som bör vara en mindre fyrkant, vilket styrks 

av formen i GA. Ejder (1951) påstår dock att detta marknamn skulle kunna syfta till att 

avkastningen på just den åkermarken skulle gå till att reparera eller införskaffa ett nytt handkläde. 

 

Viss förändring av markens användningsområde går bland annat att spåra i marknamnen. 

Exempelvis namnet “Dejehålan, åhlåker hårdvall” (GA) vilket även återfinns i LB2 som 

“Deyehullen” är betecknat under “äng” i bägge källorna (bil. 1). Genom att titta på beskrivningen 

till marken, “åhlåker hårdvall”, antyds det att här tidigare varit åker men som då brukats som äng 

både år 1570 och 1734. Förleden i åhlåker går att härleda till ordet åll vilket syftar på “åker som 

används till ängsslåtter” (Dahl 1989). Med detta går det att konstatera att någon gång före år 1570 

brukades marken som åker.  

 

Ett annat exempel är Lunde agir från LB2, en teg som borde återfinnas som åker i GA:s Store 

vång, vilket den ej gör. Däremot finns “Lund ängen” i samma vång fast under äng i stället för 

åker (bil. 1). Här kan det antas att åker övergått till äng, alternativt har åkertegen i fråga bytt 

namn mellan åren 1570 och 1734.  

En aspekt som kan ställa till det i tolkningen av källmaterialet är lantmätarens inkonsekventa 

användande av föregående marknamn. I GA skrivs namnet på följande tre sätt: “Lun ängen”, 

“Lunna ängen” och “Lund ängen”, vilket i vissa fall kan försvåra kopplingen mellan GA och 

LB2. 
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I LB2 finns det dokumenterat hur många “skr” (skäppor) varje åker innehåller och när dessa 

jämförs med de digitaliserade åkrarna i GA framgår det att många av arealerna stämmer överens 

mellan LB2 och GA. Detta tyder på att det inte är speciellt mycket som har förändrats under de 

164 år som passerat mellan LB2 och GA vilket även framgår i figur 14. Detta styrker även 

trovärdigheten i namnkontinuiteten mellan de olika dokumentationerna.  

 

Vid denna tid minskade ängsarealerna i takt med befolkningsökningen (Myrdal 1999), men det 

som händer i Brönnestad verkar vara tvärtom gentemot övriga Skåne och Sverige. Här övergår 

en del åkrar i ängsmark. Anledningen var eventuellt att avkastningen på åkrarna hade ökats med 

hjälp av en högre gödselproduktion och därmed kunde den sämre åkermarken avvecklas till äng. 

En högre avkastning torde behövas då befolkningen ökat med 149 % på de 164 år som passerat 

(fig. 13). 

 

Fredning 

I Studier i äldre skånska odlingssystem nämner Dahl (1987) att enligt byordningen år 1744 var 

Brönnestads i vångalag med Björkeberga. Vilket innebar att de undgick kostnaden och tiden det 

tog att hägna mellan byarna. För att detta skulle fungera behövde de komma överens om vilka 

datum vången skulle fredas och gaplyckas. Enligt Dahl gäller detta samarbete Brönnestads Lille 

vång och Björkebergas Södre vång då dessa var samfällda med varandra. Det ter sig helt ologiskt 

att det skulle gälla dessa vångar, eftersom de geografiskt sett är långt ifrån varandra. Detta är 

troligen en felskrivning av Dahl, då byarnas samfällighet i stället rör de vångar som angränsar 

till varandra, alltså Brönnestads Store vång och Björkebergas Norre vång (fig. 20). Detta 

bekräftas ytterligare då han själv skriver att vångalag mellan byar sker där det var topografiskt 

motiverat (Dahl 1987).  

Figur 20. Bilden visar Björkeberga bys norra del, i nordväst angränsar Brönnestad. Källa: Björkeberga, 

gränsbestämning 1821. 
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Häglinge 

Figur 21: I geometriska avmätningen över Häglinge by återfinns två angränsande vångar och en del lyckor 

förekommer i väst. Bykärnan ligger i anslutning till den södre vången. Källa: Häglinge, geometrisk avmätning 

1730.  
 

I GA:s protokoll framgår det att hemman nr 1 är Annexe hemman som tillhör kyrkan. Vid denna 

tid bor prästen i Södra Rörum, det vill säga grannsocknen. Till skillnad från Brönnestad och 

Hörby är kyrkans markinnehav i Häglinge relativt litet (fig. 15) i relation till den totala arealen. 

I LB2 framgår det att klockaren inte äger någon egendom, han har ett gatehus och får lön från 

varje gård i byn. Så är även fallet i GA där det framgår att frälse gatehus nr 3 strax intill kyrkan 

nyttjas som klockarebol (fig. 21).  

 

Vångar 

I LB2 finns Nörre och Syndre wong vilka även återfinns i protokollet till GA som Norre och 

Södre wång. Till skillnad från Brönnestad ger detta ingen tydlig indikation att någon större 

förändring av vångarna skett i Häglinge. 

 

Enligt Palm (2000) har den estimerade befolkningsutvecklingen i Häglinge socken ökat från 

356 till 574 personer mellan åren 1571 och 1751 (fig. 12). Detta är en ökning med ca 60 % och 

i jämförelse med hela Sveriges befolkningsökning under samma tid (fig. 13) sker det i en 

långsammare takt i Häglinge socken. Dock kan antas att mer åkermark bör ha odlats upp till 
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följd av ökningen och troligen på bekostnad av ängen (Hannerberg 1971; Myrdal 1999; Myrdal 

& Gadd 2000). Med detta i åtanke bör vångarna ha expanderat under denna tidsperiod, men ett 

annat antagande kan vara att tidigare ödelagda åkrar återupptagits och att vångarna därmed 

fyller sina forna gränser från tiden innan agrarkrisen (Skansjö 1997; Myrdal 1999). 

 

Marknamn 

Marknamnskontinuiteten (fig. 9) tyder på en viss expansion av vångarna mellan åren 1570 och 

1730. I figur 9 görs antagandet att vånggränsen någorlunda har följt de marker som uppvisar en 

kontinuitet i marknamnen mellan LB2 och GA. Dock innefattar detta endast prästens mark 

vilken uppvisar ett hemman av de totalt nio hemman och gatehus som finns i denna by. 

 

Leeds agir (LB2), Leeds toften (GA) återfinns precis vid vägen som leder in till Södre vång 

(fig. 22). Enligt Connelid (2002) tyder “led” på att marken varit inhägnad eftersom “led” kan 

härledas till “grind”. I just denna karta är ingen grind utritad, men å andra sidan kan det tyckas 

självklart, att när vångens hägnad korsar vägen måste där finnas någon form av grind. 

Kontinuiteten i just detta namn styrker dessutom att vånggränsen gått här år 1570. 

 

 

Krog agerenn (LB2), Krokåker (GA) ligger i den Norre vången (bil. 2). En betydelse av detta 

namn kan härledas till att marken ligger långt borta från byn, avkroken (Rencke 1951). Denna 

åkerteg ligger väldigt nära byn och dessutom är det högst troligt att åkertegen fått sitt namn 

Figur 22. Marknamnet på 1H och 1h 

är Leeds toften vilket syftar till 

“grind”. Markeringen visar grinden 

troliga plats.  Källa: Häglinge, 

geometrisk avmätning, 1730. 

 



 

37 

 

utifrån formen. Detta marknamn ger därför inga belägg för hur vångens utbredning skulle kunna 

sett ut tidigare. 

 

Fredning 

I denna by går det att finna hägnad som sträcker sig utanför byns gränser. Vad är anledningen 

till att Häglinges hägnad går rätt in i Röslöv (Rösle)? Här har med största sannolikhet ingåtts 

vångalag med grannbyn där angränsande bys vång fredas samtidigt som Häglinges. Detta har 

inneburit att bägge byarna behövt ta ett gemensamt beslut om när vången skulle fredas samt när 

betessläppet skulle ske. Samarbetet har troligen även inneburit att de gemensamt tagit beslut 

när hägnaden skulle underhållas och vem som skulle göra vad (Dahl 1987).  

 

Att det bör ha funnits ett vångalag mellan Häglinge och Röslöv kan i sin tur ge information om 

rådande fredning även i Röslöv. Men eftersom det inte framgått utifrån protokoll eller Dahls 

studie (1987) vad Häglinge har för fredningssystem går det inte göra några exakta antaganden 

i detta fall. Den information som studerats kan dock visa på att det rör sig om två vångar och 

området ligger i ensädesbygd (Campbell 1928) och därav skulle det kunna antas att samsäde 

var det rådande fredningssystemet. Här finns inga topografiska hinder som tyder på att vångarna 

skulle ha delats av på grund av detta. Anledningen till vångavgränsningen är troligtvis för att 

vinna betesgång (Dahl 1987).  

Om Campbells (1928) indelning av de olika fredningssystemens utbredning inte stämmer skulle 

det i stället kunna röra sig om tvåsäde.  
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Hörby 

Figur 23: I den geometriska avmätningen är tre vångar avbildade. Bykärnan ligger mitt emellan de tre vångarna 

och den angränsande utmarken består av stenig gräs- och ljungmark. Källa: Hörby, geometrisk avmätning 1699.  
 

I Hörbys protokoll till GA år 1699 (Hörby, geometrisk avmätning, 1699) utläses det att hemman 

nr 2 är prästgården och hemman nr 3 är klockaregården. Då två hemmans markinnehav finns 

att tillgå ges goda förutsättningar till att återskapa en kartbild av 1570-talets vångutbredning. 

 

Vångar 

Vid första anblick i GA ser det ut som tresäde då byn är indelad i tre vångar (fig. 23). I Skånska 

bygder under första hälften av 1700-talet beskriver dock Campbell (1928), som tidigare 

konstaterats, att trakten runt Hörby är “tvåskiftets och ensädets område”. Detta innebär att det 

borde vara högst två vångar avbildade i GA. Dahl (1989) som har fördjupat sig i Skånes 

fredningssystem, skriver att i Hörby rör det sig i stället om samsäde i tre vångar som fredas 

samtidigt, vilket även går att utläsa i GA:s protokoll (fig. 24).  
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Figur 24. I protokollet till geometriska avmätningen för Hörby 1699, står det att “Åcker och äng uthi trenne 

wång… såhes åhrligden…” vilket tyder på samsäde förekom vid den tidpunkten. Källa: Hörby, geometrisk 

avmätning, 1699. 
 

Det som händer mellan åren 1570 och 1699 är att vångantalet ökar från två till tre. I LB1 finns 

endast två vångar; Östre och Västre vång. Det kan antas att Södre vång (GA) är en expansion 

till följd av befolkningsutvecklingen i socknen (fig. 12), men så är inte fallet. Vid närmare 

granskning hittas marknamn från Östre vång (LB1) i Södre vång (GA) vilket i sin tur styrker 

att Södre vång fanns redan år 1570, men då tillhörande Östre vång (bil. 3).  

 

Frågan är om det verkligen fanns tre vångar år 1699? Det återfinns nämligen inga hägnader 

mellan Södre och Östre vång, såsom det gör mellan Södre och Västre vång (fig. 25). Det kan 

Figur 25. Hägnaden mellan Västre och Södre 

vång går från Hörbyån och vidare in mot 

angränsande by, Lyby. Källa: Hörby, 

geometrisk avmätning, 1699. 
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vara så att Hörby endast bestod av två vångar och att lantmätaren Samuuel Kuuse, av någon 

anledning valt att dela upp dem i tre. I folkmun kanske uttrycket Södre vång användes för att 

lättare lokalisera sig i den annars så stora vången? Hörbyån kan ha fungerat som en barriär för 

att inte djuren skulle kunna ta sig mellan vångarna, alltså separerades vången i två delar. Dock 

verkar ån inte ha varit djup (fig. 26), men varför ansågs den då inte vara en tillräcklig 

avgränsning mellan vångarna redan år 1570? Det mest troliga utifrån LB1 och GA samt 

Campbell (1928), är att vångarna fredas i två och inte tre, vare sig djuren kunde gå över ån eller 

inte. 

 

Figur 26. Vy över Hörbyån och Gamla Bron, med de stora stenarna i förgrunden som tidigare använts för att ta 

sig över ån torrskodd. Källa: Gammalstorp 2021, fotografiets årtal okänt. 

 

Dahl (1989) påstod i Studier i äldre skånska odlingssystem (s. 133), att det är topografiskt 

motiverat att det fanns tre vångar i Hörby. Detta verkar dock inte stämma. Dels kan det antas 

röra sig om två vångar, dels fanns där inga topografiska hinder mellan Västre och Södre vång. 

Anledningen till att Dahl påstod att det är topografiskt motiverat bör vara att han utifrån GA år 

1699 trodde att vångarnas gränser följde Hörbyån, vilket stämmer i fallet mellan Östre och 

Södre vång (GA). En del av Västre vångs ängsmark återfinns i Södre vång, alltså “fel” sida om 

ån, och en hägnad går att finna däremellan i GA (fig. 25), vilket innebär att vångarna inte är 

delade av topografin. Påståendet att det förekom tre vångar belägger Dahl genom att referera 

till LB1, vilket ter sig märkligt då LB1 endast innehåller uppgifter om att Hörby har två vångar 
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år 1570. Troligen har Dahl missat att den tredje vången, Raaby wongh, tillhör Råby och inte 

Hörby. Prästen och klockaren hade nämligen några ängstegar belägna i grannbyns vång, därav 

är Raaby wongh nedtecknad under Hörby i LB1.  

 

Vid närmare granskning av GA är där en ängsteg med beteckning 2D i Västre vång, som 

innehas tillsammans med hemman nr 18 och nr 19 (fig. 25). Ängstegen 2D återfinns inte i 

protokollet under prästens hemman, men återfinns som Ryet under nr 18 och nr 19. Dessutom 

finns 2D redan i vången, men under annat namn. Som ett resultat av detta har beteckningen 2D 

i Västre vång blivit en dubblett i kartbilden, men inte i protokollet. Namnet Ryett återfinns i 

LB, men under Östre vång. Detta talar för att gränsen troligtvis gick längs med ån år 1570, men 

år 1699 har Västre vång expanderat ut mot Södre vång, alternativt har 2D hamnat under fel 

rubrik i LB1 (bil. 3).  

  

Vidare nämner Dahl (1987) att i Hörby har vångantalet ökat mellan åren 1670 och 1699 

(felskrivning antas på årtalet 1670, troligen ska det stå 1570). Här talar Dahl emot sig själv, 

eftersom han först påstod att Hörby hade tre vångar både år 1570 och år 1699, men han säger 

även att det skett en ökning av vångantalet mellan dessa årtal. Detta gör att Dahls påståenden 

gällande Hörby inte kan anses vara helt tillförlitliga.  

 

Marknamn  

Av ängsmarken att döma sker en hel del förändringar i Södre vång. Där återfinns ca 10 

ängstegar med namn som syftar till åker, exempelvis Möhl åcker och Skinnwads åcker lott (bil. 

3). I övriga vångar sker detta endast med tre tegar, vilket leder till en undran om vad som är 

annorlunda i just Södre vång?  

 

De marknamn där förleden visar på kontinuitet men efterleden har ändrats från äng till åker, 

tyder på brukningsförändringar under de 130 år som passerat mellan LB1 och GA. År 1570 var 

marken äng vilket framgår av både marknamn och indelning i LB1, men i GA har efterleden 

bytts ut till åker även om det fortfarande är av markslaget äng (bil. 3). Troligtvis var det så att 

äng blev åker för att sedan återgå till äng. Marknamnsförändringen skedde endast vid den första 

brukningsförändringen. Förklaringen är förmodligen att till följd av expansion och ödeläggelse 

har efterfrågan på odlingsmark stigit och sjunkit, och i samband med detta har äng blivit åker 
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och tvärtom. Dock har det inte noterats någon ödeläggelse av åker- och ängsmark i Hörby under 

denna tid, utan det har i stället skett en stadig befolkningsökning (fig. 12). 

  

Vissa av marknamnen lever kvar än idag. Ett exempel på det är gården Uggleborg, vilken ligger 

i området som år 1699 hade marknamnet Wuggland samt år 1570 Vglenn (bil. 3). Med all 

sannolikhet har namnet på gården tagits utifrån de befintliga marknamnen i närheten. Äldre 

belägg visar att utmarken brukade kallas Ugglan, Ugglorna etcetera och det innefattade även 

våtängar och mossar (Hallberg 2000). Då platsen är belägen långt från tätorten vid ett 

vattendrag kan det antas att det är gammal utmark. En annan alternativ tolkningsmöjlighet är 

att det betyder båge, krok eller liknande (Hallberg 2000) då ägofiguren visar sig vara i en 

bågform (fig. 27). Bägge tolkningarna skulle kunna passa här.  

Figur 27. Formen på Wuggland visar en böjd form och är placerad långt bort från Hörbys centrum. Källa: Hörby, 

geometrisk avmätning, 1699. 

 

Namnen Lille jär och Store jär återfinns som Lille giäres åcker samt Giäres åcker i GA (bil. 

3). Marknamnen tyder på att en hägnad funnits i anslutning till åkrarna och på så vis går det att 

anta var vånggränsen tidigare varit belägen (fig. 28) (Dahl 1987). Utanför detta område sker en 

förändring av åkertegarnas form och en expansion av vången blir tydlig. Om detta skett innan 

eller efter år 1570 är svårt att utreda, men i undersökningen återfinns ingen kontinuitet för dem. 
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Figur 28. De inringade tegarna visar Lille jär och Store jär. Källa: Hörby, geometrisk avmätning, 1699. 

 

Fredning 

Att det är samsäde som råder i byn under 1600-talet är det inga tvivel om, då det nämns i GA:s 

protokoll att vångarna sås årligen (fig. 24), alltså fredas alla vångarna varje år. Däremot utifrån 

tidigare antagande om byn och dess vångar måste här tilläggas att det troligen kan vara frågan 

om samsäde i två vångar och inte i tre som Dahl (1987) påstår. När det sker av topografiska 

skäl, som han kategoriserar Hörby inom, finns det ingen ordning på hur de fredas. Då det 

återfinns hägnad mellan Västre och Södre vång i GA rör det sig om minst två vångar som fredas 

varje år. Fredningen sker troligtvis vid olika tidpunkter, till följd av att kunna nyttja tidig 

betesgång i den ena vången.  

 

Gränsen mellan Västre och Södre vång avskiljs med en hägnad. Den hägnaden fortsätter ut från 

Hörbys marker och går in i grannbyn Lyby, precis som i fallet med Häglinge. Där återfinns 

ingen hägnad mellan Hörby och Lyby vilket indikerar att dessa byar var i vångalag med 

varandra. Vid närmare studier av kartmaterialen återfinns det ingen hägnad mellan Hörby och 

Osbyholm i nordväst, samt Råby i söder. Mellan Osbyholm, Lyby och Råby verkar det heller 

inte funnits några hägnader (Hörby, geometrisk avmätning, 1699; Lyby, enskifte, 1812; Råby, 

geometrisk avmätning, 1699). Det kan röra sig om ett vångalag med ett flertal inblandade byar.   
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Jämförelser av studierna  

I Brönnestad förekommer den lägsta marknamnskontinuiteten (fig. 16) men den högsta 

befolkningsökningen (fig. 13), vilket skulle kunna vara en indikation på att vångarna 

expanderat. Dock är så inte fallet, som synes i figur 6 är de marker med namnkontinuitet belägna 

vid vånggränsen, vilket även påträffas i Hörby (fig. 11). Brönnestads stora befolkningsökning 

i kombination med de sämre odlingsförhållandena bör ha resulterat i fler gatehus efter år 1570, 

då det troligtvis inte funnits möjlighet för hela befolkningen att livnära sig på jordbruket. Detta 

i sin tur kan ha mynnat ut i den låga marknamnskontinuiteten då markerna bytt ägare eller delats 

upp och med tiden givits nya namn.  

 

Häglinge är den fallstudie med högst procentuell marknamnskontinuitet (fig. 16) men med en 

låg befolkningsökning (fig. 13). Anledningen till den höga kontinuiteten bör bero på att byn 

inte genomgått några större förändringar till skillnad från Brönnestad, där befolkningen ökar 

och marknamnskontinuiteten är relativt låg.  

 

Hörbys marknamnskontinuitet är något högre (fig. 16) jämfört med Brönnestads men 

befolkningsökningen (fig. 13) är aningen lägre än Häglinges. Befolkningsökningen i Hörby kan 

ha resulterat i nya marknamn då somliga av dessa syftar till ägarens namn, nya ägare ergo nya 

marknamn. Som häradscentrum är det även högst troligt att det tillkommit en del gatehus, där 

invånarna livnärt sig på annat än jordbruk, precis som antas ha hänt i Brönnestad.  

 

Samsäde har med största sannolikhet varit rådande för hela undersökningsområdet. Detta 

antagande grundas i att området ligger i ensädesbygd (Campbell 1928) men där alla utom en 

by hade fler än två vångar år 1570. Vidare belägg finns i Brönnestad och Hörby där samsäde 

har kunnat konstateras. 

 

Det finns även tydliga tecken på att Brönnestad, Häglinge och Hörby haft vångalag med 

angränsande byar. Kan det antas att detta är något som utmärker de tre fallstudierna eller var 

det vanligt i hela undersökningsområdet? Troligtvis har även de andra byarna dragit nytta av 

att ingå i vångalag med sina grannar.  
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Slutsats 

Där det framgår en tydlig marknamnskontinuitet går det att föra ett resonemang kring vångarnas 

utbredning ca år 1570. Däremot går det inte utifrån marknamnskontinuiteten att avgöra exakt 

var vångens yttersta gränser förekommit tidigare. Troligtvis har vångarnas utbredning år 1570 

varit likvärdiga de som återgetts senare i de geometriska avmätningarna. 

 

Enligt Campbell (1928) är hela undersökningsområdet ensädesbygd. Vidare konstateras genom 

grundstudien att alla utom en by har haft minst två vångar från år 1570 vilket då indikerar på 

samsäde. Detta styrks ytterligare av fallstudierna då både Brönnestad och Hörby har kunnat 

bekräftas vara samsädesbyar. Vidare har fallstudierna åskådliggjort vångalagssituationer i alla 

tre byar och i Hörbys fall ett komplext sådant. Även detta fenomen kan med största sannolikhet 

appliceras på hela undersökningsområdet.  

 

 

Fler fallstudier i andra byar inom det större undersökningsområdet krävs för att bekräfta att 

dessa slutsatser stämmer inom hela området. För att utveckla detta ytterligare kan studien 

utökas till att innefatta hela Campbells (1928) ensädesbygd. 

 

 

 

 

 

 

Tack till:  

Våra kursare som kommit med synpunkter, peppat och stöttat oss, inte bara genom detta arbete 

utan även genom hela utbildningen. Tack vare er har det varit tre oförglömliga år! 

Alla våra lärare som lärt oss allt vi kan om landskapsvetenskap, tack för de nya “glasögonen”.  

Vår handledare månskensforskaren Henrik Svensson, som har stått ut med alla mejl, zoom-

möten, tydningshjälp, drönar-diskussioner och mycket mycket mer. Tack för ditt tålamod! 

Och sist men inte minst familj och vänner, nu kan vi äntligen börja umgås igen… på zoom. 

 

 

  Tack! 
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Kartor 

(Hämtade från Lantmäteriets karttjänst Historiska kartor, 2021) 

Björkeberga, gränsbestämning 1821. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstad län, Norra 

Mellby socken, aktbeteckning K84-5:1. 

 

Brönnestad, geometrisk avmätning 1734. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstad län, 

Brönnestads socken, aktbeteckning K48-8:1. 

 

Fulltofta, storskifte 1770. Lantmäteristyrelsens arkiv, Malmöhus län, Fulltofta socken, 

aktbeteckning L59-5:1 

  

Häglinge, geometrisk avmätning 1730. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstad län, Häglinge 

socken, aktbeteckning K48-8:1. 

  

Hörby, geometrisk avmätning 1699. Lantmäterimyndigheternas arkiv, Malmöhus län, Hörby 

socken, aktbeteckning 12-hör-1. 

  

Hörby, geometrisk avmätning 1699. Lantmäteristyrelsens arkiv, Malmöhus län, Hörby 

socken, aktbeteckning L102-11:1. 

 

Hörröd, avmätningar på inägor 1784. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstad län, Hörröds 

socken, aktbeteckning K54-5:1. 

 

Höör, ägobeskrivning 1742. Lantmäterimyndigheternas arkiv, Malmöhus län, Höörs socken, 

aktbeteckning 12-höö-4 

 

Linderöd, enskifte 1814. Lantmäterimyndigheternas arkiv, Kristianstad län, Linderöds 

socken, aktbeteckning 11-lin-7 

  

Lyby, enskifte 1812. Lantmäteristyrelsens arkiv, Malmöhus län, Lyby socken, aktbeteckning 

L132-4:4. 

 

Nationella marktäckedata, vektor (2020) Naturvårdsverket. 

 

Norra mellby, laga skifte 1828. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, Norra mellby 

socken, aktbeteckning K84-14:4  

Råby, geometrisk avmätning 1699. Lantmäteristyrelsens arkiv, Malmöhus län, Hörby socken, 

aktbeteckning L102-19:1. 

 

Svensköp, geometrisk avmätning 1731. Lantmäteristyrelsens arkiv, Malmöhus län, Svensköps 

socken, aktbeteckning L195-9:1 
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Södra rörum, enskifte 1820. Lantmäteristyrelsens arkiv, Malmöhus län, Södra rörums socken, 

aktbeteckning L200-12:3 

 

Tjörnarp, geometrisk avmätning 1733. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstad län, Tjörnarps 

socken, aktbeteckning K122-15:1 

 

Träne, geometrisk avmätning 1705. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstad län, Träne 

socken, aktbeteckning K133-9:1 

 

Västra vram, avmätning 1740. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstad län, Västra vrams 

socken, aktbeteckning K155-19:1 

 

Äsphult, laga skifte 1824. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstad län, Äsphults socken, 

aktbeteckning K160-16:2 

 

Äspinge, enskifte 1815. Lantmäteristyrelsens arkiv, Malmöhus län, Äspinge socken, 

aktbeteckning L254-13:1 
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Bilagor 

Bilaga1 

Brönnestad – Store vång 

Markslag Förändring Landebok Geometrisk avmätning 

Åker Kontinuitet  Store Widbiers agir Stora Wägbiär 

Åker Kontinuitet  Lange agir Lång åker 

Åker Kontinuitet  Lille Vidbiers agir Lilla Wägbiär 

Åker Kontinuitet  Breds agir Bred åker 

Åker Kontinuitet  Handkleditt Hand Kläde 

Åker Kontinuitet  Drabiers agir Dragbiärs åker 

Åker Kontinuitet  Taafften Toften 

Åker Kontinuitet  Krögling Kröklingen 

Åker Kontinuitet  Hörödtz agir Horöds åkrar 

Åker Kontinuitet  Stiis agir Stig åker 

Åker Kontinuitet  Brundspiellid Brunn spiellet 

Åker Kontinuitet  Aassagir Åås åcker 

Åker Kontinuitet Deyehullen Dejehållan 

Åker Kontinuitet Dye hullen Deje hålan 

Åker Kontinuitet Drabiers agir Dragbiärs åker 

Åker Kontinuitet Draebiers agir Stora Dragbiärs åker 

Åker Kontinuitet Greditt Grät åker 

Åker Kontinuitet Vedbiergs agir Webiär 

Åker Ingen kontinuitet   Kalfwe hagen 

Åker Ingen kontinuitet   Krok åker 

Åker Ingen kontinuitet   Fyrkanten 

Åker Ingen kontinuitet   Hore åker 

Åker Ingen kontinuitet   Korssakulls åker 

Åker Ingen kontinuitet   Toften 

Åker Ingen kontinuitet   Korsa kullsåker 

Åker Ingen kontinuitet   Lilla Dragbiärs åcker 

Åker Ingen kontinuitet   Brötet 

Åker Ingen kontinuitet   Rys Kullen 

Åker Ingen kontinuitet   Brötet 

Åker Ingen kontinuitet   Åås åcker 

Åker Ingen kontinuitet   Bygges åker 

Åker Ingen kontinuitet   Brasåker 

Åker Ingen kontinuitet   Rys Kull 

Åker Ingen kontinuitet   Handklädet 

Åker Ingen kontinuitet Gaare tofftenn   

Åker Ingen kontinuitet Syndre Vidbiers agir   

Åker Ingen kontinuitet Lille sticke hoss veyenn   

Åker Ingen kontinuitet Huede spiellidt   
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Åker Ingen kontinuitet Lunde agir   

Åker Ingen kontinuitet Korsse agir   

Åker Ingen kontinuitet Stengaardtz agir   

Åker Ingen kontinuitet Kair Spiellid   

Åker Ingen kontinuitet Seg agir   

Åker Ingen kontinuitet Kaars agir   

Åker Ingen kontinuitet Aaffs agir   

Åker Ingen kontinuitet Riisbiergs kull   

Åker Ingen kontinuitet Deine tofften   

Åker Ingen kontinuitet Stengaars agir   

Åker Ingen kontinuitet Skalle agir   

Äng Kontinuitet  Ny ege Nywångs ängen 

Äng Kontinuitet  Sneriedt Snärjes ängen 

Äng Kontinuitet  Leergraffs engen Lergraf ängen 

Äng Kontinuitet  Almendingen Allmänningen 

Äng Kontinuitet  Stubbe maden Stubba maan 

Äng Kontinuitet  Skallen Skallen 

Äng Kontinuitet  Deyehullen Dejehålan 

Äng Kontinuitet  Kallehauffuen Kalfhags ängen 

Äng Kontinuitet  Reffkuls agir Räfwakulls ängarna 

Äng Kontinuitet  Skallen Skallen 

Äng Kontinuitet  Brunkinne Brunkillan 

Äng Kontinuitet  Leergraffs engen Lergrafs och snärjes ängen 

Äng Kontinuitet  Hammirsko engen Hammarskog Eeke 

Äng Kontinuitet  Höbecks engen Höbäcksängen 

Äng Kontinuitet  Vie kaarrenn Wyekärra/Gatelyckan 

Äng Kontinuitet  Almendingenn Allmänningen/J ibidem, K Rofwelannet, L Skrubban 

Äng Kontinuitet  Biörnnekierridt Biörna kiärret 

Äng Kontinuitet  Vie Kurren Wye Korran 

Äng Kontinuitet  Lunde engen Lund ängen 

Äng Kontinuitet  Lange eng Långängen 

Äng Kontinuitet  Abram Abrahammen 

Äng Ingen kontinuitet   Präst Eket 

Äng Ingen kontinuitet   Lång ängen 

Äng Ingen kontinuitet   Snapen 

Äng Ingen kontinuitet   Måssit tufwig kiärwall 

Äng Ingen kontinuitet   Eket/Storäng 

Äng Ingen kontinuitet   Biörna Kiärret 

Äng Ingen kontinuitet   Olofs eke 

Äng Ingen kontinuitet   Jälms ängen 

Äng Ingen kontinuitet   Hammar skog 

Äng Ingen kontinuitet   Swartbygges ängen 

Äng Ingen kontinuitet   Hornskullen 

Äng Ingen kontinuitet   Skallan 

Äng Ingen kontinuitet   Fästängen 

Äng Ingen kontinuitet   Skall oråcker 
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Äng Ingen kontinuitet Diegnne stallen   

Äng Ingen kontinuitet Emellum aaen och lycken   

Äng Ingen kontinuitet y lyckenn   

Äng Ingen kontinuitet Neden for Vidbierg   

Äng Ingen kontinuitet Lille skalle   

Äng Ingen kontinuitet Store skalle och agerenn   

Äng Ingen kontinuitet Attekuldt   

Äng Ingen kontinuitet Almendingen   

Äng Ingen kontinuitet Andre almending   

Äng Ingen kontinuitet Stubbe maden   

Äng Ingen kontinuitet Ny ege   

Äng Ingen kontinuitet Maglaalte agir   

Äng Ingen kontinuitet Hielsrödt   

Äng Ingen kontinuitet Kringell engen   

Äng Ingen kontinuitet Kircke skallen   

Äng Ingen kontinuitet Lundebecks agir   

 

Brönnestad - Lille vång 

Markslag Förändring Landebok Geometrisk avmätning 

Åker Kontinuitet  Hasle agir Lilla Hassleåker 

Åker Kontinuitet  Mölle agir Möllåker 

Åker Kontinuitet  Myre holm Myrholmen 

Åker Kontinuitet  Store Hasle agir Hasles åker 

Åker Kontinuitet  Lille hasle agir Hasles åker 

Åker Kontinuitet  Myreholm Myrholmen 

Åker Kontinuitet  Mölle lyckenn Möll åcker 

Åker Kontinuitet  Kroppekiers agir Kropp kiärs åker 

Åker Kontinuitet  Egebiergs agir Ekabiärs åker 

Åker Ingen kontinuitet   Kamp hålan 

Åker Ingen kontinuitet   Toften 

Åker Ingen kontinuitet   Hasles åcker 

Åker Ingen kontinuitet   Kalfwahags åker 

Åker Ingen kontinuitet   Toften av öhr och grutjord 

Åker Ingen kontinuitet   Myrholmen 

Åker Ingen kontinuitet   Kåhlhagen 

Åker Ingen kontinuitet   Toften 

Åker Ingen kontinuitet   Krösna kullen 

Åker Ingen kontinuitet   Humble och kåhlgården 

Åker Ingen kontinuitet   Kyrkielyckian 

Åker Ingen kontinuitet   Kåhlgården 

Åker Ingen kontinuitet   Trä och kryddegården 

Åker Ingen kontinuitet   Biäret 

Åker Ingen kontinuitet Lyckenn   

Åker Ingen kontinuitet Kaarsse agir   



 

53 

 

Åker Ingen kontinuitet Egebierg   

Åker Ingen kontinuitet Lae agir   

Åker Ingen kontinuitet Stens agir   

Åker Ingen kontinuitet Bredals agir   

Åker Ingen kontinuitet Miödals agir   

Åker Ingen kontinuitet Myreholm   

Åker Ingen kontinuitet Löörpe agir   

Åker Ingen kontinuitet Tofftenn   

Åker Ingen kontinuitet Mölle tofften   

Äng Kontinuitet  Piile maerne Pile maan 

Äng Kontinuitet  Mölle engen Möllängen 

Äng Kontinuitet  Kroppe Kierridt Kroppekiärr 

Äng Kontinuitet  Myreholm Myrholms åckerlott/gräs stycket 

Äng Kontinuitet  Piile maerne Pyla maan/Birckes Liungen 

Damm Kontinuitet Fiskeparcke Fiske dam 

Äng Ingen kontinuitet   Kyrkie lyckian 

Äng Ingen kontinuitet   Kalfhagen 

Äng Ingen kontinuitet   Maan/O Lergrafs ängen, P Skiten hohlan 

Äng Ingen kontinuitet   Kåhlhagen/Dammen 

Äng Ingen kontinuitet   Oråker och åcker löhter, myrholmen 

Äng Ingen kontinuitet   Myrholmen 

Äng Ingen kontinuitet   Kåhlhagen 

Äng Ingen kontinuitet Mölle engen   

Äng Ingen kontinuitet Dammen paa heden   

Äng Ingen kontinuitet Kraagen hoss hasle agir   
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Bilaga 2 

Häglinge – Norre vång 

Markslag Förändring Landebok Geometrisk avmätning 

Åker Kontinuitet Krog agerenn Krokåker 

Åker Kontinuitet Giöningen Twär Giöingen, Stoor Giöingen 

Åker Kontinuitet Lunds agerinn Lunds åcker 

Åker Ingen kontinuitet   Kafwer åcker 

Åker Ingen kontinuitet   Kohlåcker 

Åker Ingen kontinuitet   Siöåcker 

Åker Ingen kontinuitet Langebiergs agir   

Åker Ingen kontinuitet Hulagerenn   

Äng Kontinuitet Nogle smaa stickir eng… Stycken åcker höstar för B,C,G 

Äng Kontinuitet 
Ett graes skiiffte som liggir tiill preste 
gaarden och houffgaarden Norra Ekebiär, som brukas i grässkifte med nr 4 

Äng Kontinuitet Rösle sties eng Röslestigs ängen 

Äng Kontinuitet Siö eng Siöängen, sank mosse 

Äng Kontinuitet Preste hettin Prästahättan 

 

Häglinge – Södre vång 

Markslag Förändring Landebok Geometrisk avmätning 

Åker Kontinuitet Leeds agir Leeds toften 

Åker Kontinuitet Egebiergs agir Eekebiers åcker 

Åker Kontinuitet En tofft hoss prestegaardenn Lyckan wed gården 

Åker Ingen kontinuitet   Fambnalids åcker 

Åker Ingen kontinuitet   Lehråcker 

Åker Ingen kontinuitet   Steenstycket 

Åker Ingen kontinuitet   Toolyckan 

Åker Ingen kontinuitet    Kåhl och humblehaga 

Åker Ingen kontinuitet Kors agir   

Äng Kontinuitet  Tuende Oiragre, den ene i norden den anden sönden vid Egebierg Eekebiers ohråcker 

Äng Kontinuitet  Ett sticke eng wid leeds agerenn Slöttan 

Äng Kontinuitet  Boccke engen Bocke Mahe Maa 

Äng Kontinuitet  Ellebiergs agir Ellebäcksäng 

Äng Ingen kontinuitet   Åcker höstar för M, L 

Äng Ingen kontinuitet   Äng i lyckan wed gården 

Äng Ingen kontinuitet   Änghagen utpå fäladen 

Äng Ingen kontinuitet   Bohlmaren, utpå fäladen 

Äng Ingen kontinuitet Vid heste hauffen leidt    
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Bilaga 3 

Hörby – Wäster wongh 

Präst       

Markslag Förändring Landebok Geometrisk avmätning 

Åker Kontinuitet  Kroge agir Krokåker 

Åker Kontinuitet  Lille siig Lille sicken 

Åker Kontinuitet  Eng agir Äng åcker 

Åker Kontinuitet  Aspes agir Aspes åcker 

Åker Kontinuitet  Lille Jär Lille giäres åcker 

Åker Kontinuitet  Store Jær  Giäres åcker 

Åker Kontinuitet  Store west agir och Lille west agir Wäster åcker 

Åker Kontinuitet  Lade agir Laa åcker 

Åker Kontinuitet  Graa studen Grå skuten  

Åker Kontinuitet  Store siig Sycken och Sycken sicken 

Åker Ingen kontinuitet   Dynnet 

Åker Ingen kontinuitet    

Åker Ingen kontinuitet Spieldett   

Åker Ingen kontinuitet Lille eng agir   

Äng Kontinuitet  Handlede marn Hallne ängen 

Äng Kontinuitet  Roelbenen Rufell benna 

Äng Kontinuitet Ryett Ryet 

Äng Ingen kontinuitet   Marcka skiehl 

Äng Ingen kontinuitet   Kiuf engen 

Äng Ingen kontinuitet   Maen 

Äng Ingen kontinuitet   Biörckes engen 

Äng Ingen kontinuitet   Engh åcker öhde 

Äng Ingen kontinuitet   Krog maen 

Äng Ingen kontinuitet   Norre stycket 

Äng Ingen kontinuitet Egerne stertenn   

Äng Ingen kontinuitet Hogenn   

Äng Ingen kontinuitet Enghauffuen   

Äng Ingen kontinuitet Stertis agerlödenn   

 

Klockare       

Markslag Förändring Landebok Geometrisk avmätning 

Åker Kontinuitet  Bringenn Brincka åcker 

Åker Kontinuitet  Jerenn Jiären 

Åker Kontinuitet  Vest agerenn Wästre åcker 

Åker Ingen kontinuitet   Lille lyckan 

Åker Ingen kontinuitet   Lyckan 

Åker Ingen kontinuitet   Steen åcker 

Åker Ingen kontinuitet Store siig   

Åker Ingen kontinuitet Lille siig   
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Åker Ingen kontinuitet Stöhaffue agerenn   

Äng Ingen kontinuitet   Marcka skehls eng 

Äng Ingen kontinuitet   Skiehnan 

Äng Ingen kontinuitet   Skiehnan 

Äng Ingen kontinuitet   Wäster åckers eengh 

Äng Ingen kontinuitet   Dynnet 

Äng Ingen kontinuitet   Skide wahls eengen 

Äng Ingen kontinuitet 0stre birckis eng   

Äng Ingen kontinuitet Vestre birckis eng   

Äng Ingen kontinuitet Krogenn   

Äng Ingen kontinuitet Rödbenen   

Äng Ingen kontinuitet Hogebrödtt   

Äng Ingen kontinuitet Vestre Knebill   

 

 

Hörby – Östre wongh 

Präst    

Markslag Förändring Landebok Geometrisk avmätning 

Åker Kontinuitet  Beenid Beenet 

Åker Kontinuitet  Piile tofft Phile toften 

Åker Kontinuitet  Ysneryds ager Ysnesnes åcker 

Åker Kontinuitet  Lille ysneryds ager Lilla ysnesnes åcker 

Åker Kontinuitet  Nelle killis agir Nällekiells åcker 

Åker Kontinuitet  Kringelenn Kryngel engen 

Åker Ingen kontinuitet Mödingenn   

Åker Ingen kontinuitet Steen pickenn   

Åker Ingen kontinuitet Norre möllis agir   

Åker Ingen kontinuitet Syndre möllis agir   

Åker Ingen kontinuitet Aspes agerenn   

Äng Kontinuitet  Reffuebierg Räfwaberg engen 

Äng Kontinuitet  Vglenn + lille Vgle Wggland 

Äng Kontinuitet  Kiertenn Kiährten 

Äng Kontinuitet  Skiiffuen Skyfanns engen 

Äng Kontinuitet  Vestre Aaholmen Hållmmen 

Äng Ingen kontinuitet   Kyrrohlen 

Äng Ingen kontinuitet   Eeket 

Äng Ingen kontinuitet   Möhle engen 

Äng Ingen kontinuitet   Eeket wggland 

Äng Ingen kontinuitet   Wåren 

Äng Ingen kontinuitet Hullebecks engen   

Äng Ingen kontinuitet Mosen   

Äng Ingen kontinuitet Kalffue hauffuen   

Äng Ingen kontinuitet Östre Aaholmen   
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Äng Ingen kontinuitet Öxenn   

Äng Ingen kontinuitet Öxekuls engen   

Äng Ingen kontinuitet Killis stumpen   

Äng Ingen kontinuitet Östrebecks agers eng   

Äng Ingen kontinuitet Östre silletiörnidtt   

Äng Ingen kontinuitet Dragebiergs eng   

 

Klockare    

Markslag Förändring Landebok Geometrisk avmätning 

Åker Kontinuitet  Mellössenn Menlössen 

Åker Kontinuitet  Össneriis agerenn Ysnes åcker 

Åker Kontinuitet  Brog agerenn Brock åcker 

Åker Kontinuitet  Örkulenn Öhr kullen 

Åker Ingen kontinuitet    Öhrr kullen 

Äng Kontinuitet  Rör engen Riörohlen 

Äng Kontinuitet  Skindere wads engen Skinne walhs engen 

Äng Kontinuitet  Mölle engen mz agerloddenn  Åcker lotter 

Äng Ingen kontinuitet   Eeket 

Äng Ingen kontinuitet   Toftengarna 

Äng Ingen kontinuitet   Biörckes åcker 

Äng Ingen kontinuitet   Marcka skiähls ängen 

Äng Ingen kontinuitet   Möhl åcker 

Äng Ingen kontinuitet Örkulenn   

Äng Ingen kontinuitet Panne engenn   

 

Hörby – Södre wongh 

Präst       

Markslag Förändring Landebok Geometrisk avmätning 

Åker Kontinuitet  Toess agerenn Tores åcker 

Åker Kontinuitet  Lang agerenn Långh åcker 

Åker Kontinuitet  Laebrams agir Labrams åcker 

Åker Kontinuitet  Bre agir Broo åcker 

Åker Kontinuitet  Öekulds agir Ööhrkullen 

Åker Ingen kontinuitet   Ööhrkullen 

Åker Ingen kontinuitet   Ööhrkullen 

Åker Ingen kontinuitet   Gylles berglyckan 

Åker Ingen kontinuitet   Drageberg 

Åker Ingen kontinuitet   Biörck åker 

Äng Kontinuitet  Vare Kiers hauffue Warre kiär 

Äng Kontinuitet  Naffuerenn Nafferaren 

Äng Kontinuitet  Skindere wads eng Skinnwads åcker lott 

Äng Kontinuitet  Vestre birkis agers engen Biörckes åcker 

Äng Kontinuitet  Vestre silletiörnidtt Lille Tiörnnett 
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Äng Kontinuitet  Röxengenn Röör engen 

Äng Kontinuitet  Gyllebeetz eng Gylls bärg lycka 

Äng Ingen kontinuitet   Möhlle åcker 

Äng Ingen kontinuitet   Möhlle åcker 

Äng Ingen kontinuitet   Tuff engen 

Äng Ingen kontinuitet   Kräble kullen 

Äng Ingen kontinuitet   Lång Åckers lott 

Äng Ingen kontinuitet   Sahla styckett 

Äng Ingen kontinuitet   Möhlle åcker 

Äng Ingen kontinuitet   Åcker lotten 

Äng Ingen kontinuitet     

 


