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Sammanfattning   

I Norden har humle använts vid ölbryggning sedan vikingatiden. Under historisk tid var ölet 

mer än bara en dryck, det innehöll så mycket kalorier och näringsämnen att det kunde ersätta 

en hel måltid (Karlsson Strese 2008).  

Skåne har under historiens gång tillhört både Danmark och Sverige. Vid freden i Roskilde år 

1658 blev Skåne svenskt och har varit det sedan dess. Efter freden började Skåne försvenskas 

och de svenska lantmätarna började framställa kartor över det skånska landskapet. Humle är 

den enda gröda som historiskt varit lagstadgad att odla i Sverige, även i Danmark har det 

funnits lagar om humleodling.   

Detta examensarbete är en studie av lantmäteriakter som bygger på geometriska kartor, där 

humleodlingar i Skåne mellan åren 1658 och 1758 studerats. Syftet med studien var dels att 



försöka ta reda på hur humleodlingarna var fördelade i Skåne under de 100 åren, dels att se 

om det fanns någon koppling mellan humleförekomst och bygdetillhörighet för att kunna 

identifiera en eventuell regional specialisering i humleodling.  

Tidigare forskning kring humleodling i Skåne är mycket begränsad. Den forskning vi valt att 

utgå ifrån är en studie över humleodling i Västergötland, Östergötland och Uppland, utförd av 

Pia Nilsson, 2010. Avsaknaden av studier av humle i Skåne tillsammans med Nilssons 

avhandling gjorde att vi valde att skriva vårt examensarbete om humleodling i Skåne under 

åren 1658 – 1758. Vårt resultat har jämförts med Nilssons resultat samt med Åke Campbells 

bygdeindelning över Skåne för att se om det fanns något samband mellan bygdeindelningen 

och humleodling.  

Resultatet styrker Nilssons och Campbells tidigare forskning om att det finns en koppling 

mellan humleodling, bygdetillhörighet och regional specialisering i humleodling i Skåne 

under 1600-1700-talen. Specialisterna på humleodling kunde kopplas till skogsbygden, i 

studien återfanns inga humleodlingar i rena slättbygder.  

Abstract 

In the Nordic countries hops have been used in brewing beer since Viking times. During 

historical times the beer was more than just a drink; it contained so much calories and 

nutrients that it could replace an entire meal (Karlsson Strese 2008).   

Scania has throughout history belonged to both Denmark and Sweden. Following the peace at 

Roskilde in 1658, Scania became Swedish and has been ever since. After the peace the 

swedification of Scania began and the Swedish surveyors began to produce maps of the 

Scanian countryside. Hops are the only crop that has been statutory to grow in Sweden. In 

Denmark there have also been laws about growing hops.  

This thesis is a study based on geometric maps where hops plantations in southern Sweden 

from 1658 to 1758 were studied. The purpose of the study was to try to find out how the hops 

plantations were distributed in Scania during the 100 years, and to see if there was any 

connection between the hop presence and regional affiliations to identify any regional 

specialization in the cultivation of hops.  

Earlier research on the cultivation of hops in Scania is very limited. The research we have 

chosen to work from is a study of the cultivation of hops in Västergötland, Östergötland and 



Uppland, performed by Pia Nilsson, SLU. The lack of studies of hops in Scania, together with 

Nilsson's thesis was the reason we chose to write our thesis of hops in southern Sweden 

during the years 1658-1758. Our results have been compared with Nilsson's results and with 

Åke Campbell rural subdivision of Scania to see if there was any connection between rural 

subdivision and hops. 

The result proves Nilsson's and Campbell's previous research that there is a link between 

hops, rural subdivision and regional specialization in the cultivation of hops in southern 

Sweden during the 1600-1700's. 
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1. Inledning  

Vår ursprungliga idé med detta examensarbete var att göra en detaljerad studie av ett fåtal 

skånska socknar och deras humleodling. Vi valde att börja undersökningen 1658 då Skåne 

blev svenskt och kartor började framställas över det nyvunna landet. Tanken var sedan att 

följa humleodlingens utveckling i de valda socknarna fram till nutid. Relativt tidigt i arbetet 

var vi på det klara med att vi skulle använda oss av Åke Campbells bygdeindelning från förra 

hälften av 1700-talet, dels för att välja ut socknar i de olika bygderna och dels för att jämföra 

förekomsten av humleodlingar. När vi började vår studie upptäckte vi ganska omgående att 

det inte fanns så mycket humle i slättbygderna. Vårt intresse växte och så också vår studie av 

lantmäteriakter hos lantmäteriet. Vårt växande intresse ledde till att vi bytte inriktning på 

undersökningen, från att ha varit en detaljerad studie av ett fåtal socknar till att bli en extensiv 

studie över hela Skåne, med en tidsbegränsning på 100 år. I studien granskades alla funna 

geometriska avmätningar i lantmäteristyrelsens arkiv, av de ca 500 geometriska 

avmätningarna vi studerade visade sig 277 stycken, fördelat på 100 socknar, ha anteckningar 

om humleodlingar. Dessa kom att ingår i vår studie. 

Tidigare forskning om humle i Skåne visade sig vara bristfällig, den forskning vi valde att 

jämföra vår studie med blev Pia Nilssons Bortom åker och äng - Förekomst och betydelse av 

kvarnar, fiske, humle- och fruktodlingar enligt de äldre geometriska kartorna (ca 1630-1650), 

från 2010, som behandlar 24 socknar i Västergötland, Uppland och Östergötland.  

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att genom en studie av lantmäteriakter undersöka hur humleodlingar 

var fördelade i Skåne under en hundra års period.  1658 när Skåne blev svenskt började de 

första lantmäteriakterna produceras över det nyvunna landet. Tillgången på dessa 

lantmäteriakter utgjorde startpunkten för examensarbetet. För att få ett, för undersökningen, 

överskådligt tidsspann valdes att avgränsa studien till hundra år senare, 1758. Liksom Pia 

Nilsson gjort i sin avhandling låg intresset också i att se om det fanns någon koppling mellan 

humleodling och bygdetillhörighet, samt fördelningen i husbehov av odlad humle. Syftet med 

att undersöka bygdetillhörighet var att se om vi kunde identifiera någon form av regional 

specialisering inom humleodlingen.  
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3. Frågeställning 

• Hur var humleodlingarna fördelade i Skåne mellan 1658- 1758? Kan odlingarna 

kopplas till en viss bygd? 

• Hur var tillgången på odlad humle i relation till hemmanens behov? 

• Hur förhåller sig fördelningen av odlad humle i relation till bygdeindelningen?  

4. Bakgrund  
Bakgrunden börjar med humlets ekologi för att få en inblick i dess växtsätt, 

användningsområden och stora betydelse för människorna under 1600- och 1700- talet. Då 

Skåne under den valda tiden var påverkat av både Danmark och Sverige redovisas likheter 

och skillnader i ländernas humlehistoria. Studien har jämförts med Pia Nilssons avhandling 

och Åke Campbells bygdeindelning, en sammanfattning av Nilssons resultat och Campbells 

indelning är introducerad för att göra jämförelsen förstålig.   

4.1 Humle  
Humle, Humulus lupulus, tillhör släktet hampväxter, humulus, och familjen Cannabaceae 

(Mossberg & Stenberg 2010). Humlen är en slingrande perenn växt med både han- och 

honplantor, en tvåbyggare. Honplantorna får små kotteliknande blommor som idag används 

som smaksättning i öltillverkning (Tunón, Pettersson, & Iwarsson 2005). Humle är en 

långsamt växande och krävande växt, den bör växa i lä men utan att bli beskuggad. Den är 

kalk- och gödselkrävande, samt kräver tillsyn och omsorg. Mauritz Paulin, humleodlare, 

beskriver i sin hanledning till humleodling två sätt att anlägga en humlegård med hjälp av 

stänger. Det första året behöver alla humleplantor en granstör på 3-4 meter vid uppväxten. 

Andra året kan en andra odlingsvariant väljas, nämligen en trådställning. Till denna 

odlingsform nedsätts ett antal gran- eller ekstörar på 6-8 meters längd, dessa binds ihop av en 

järntråd som bildar en trådställning för humleplantan att klättra på. Paulin rekommenderar ett 

avstånd på minst 150 centimeter mellan varje planta (Paulin 1940).  

Ölet var under historisk tid mer än bara en dryck, det fanns så mycket kalorier och 

näringsämnen i ölet att 2-3 liter var som en hel måltid, även svårigheten att hålla vatten färskt 

bidrog till den höga ölkonsumtionen. Kött och fisk saltades i konserveringssyfte och krävde 

därför mycket öl för att släcka törsten (Karlsson Strese 2008).  
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Vid ölbryggning under historisk tid användes drygt 400 gram humle per 100 liter öl, vilket 

betyder att det gick åt cirka 100 humlestänger för att brygga mellan 1000-3000 liter öl 

(Karlsson Strese 2008). 

I Norden har sparris Asparegus officinalis, varit en raritet som endast kungligheter har fått ta 

del av. De späda humleskotten som påminner om sparris har blivit ett substitut för bönderna, 

så kallade ”fattigmanssparris” (Karlsson Strese 2008, Brøndegaard 1987). 

Humlens antibakteriella egenskap är anledningen till att växten har använts i öltillverkning 

och från början inte för smakens skull. I humlekottarna finns ett gult mjöl, humlon, som är 

bakteriehämmande och hindrar ölet från att surna. Humle har ersatt tidigare antibakteriella 

växter som pors, Myrica gale, skvattram, Rhododendron tomentosum och ek, Quercus robur 

vid ölbryggning. (Karlsson Strese 2008).  

Första gången vildhumle nämndes i skrift i Sverige var i Magnus Erikssons landslag från 

mitten av 1300- talet. I lagen står det: 

”Flår någon bast eller bryter kvastar av ek eller bryter pors eller tager vildhumle på en annans 

mark, återgälde han skadan och därtill tre marker, om han är lagligen förvunnen. Om någon 

samlar vildhumle på bys, härads eller lands allmänning före Bartolomeusmässan, böte han 

tolv örar därför. Ingen har rätt att väcka käromål mot honom annat än rätt målsägande” 

(Magnus Erikssons landslag 1962). 

4.2 Humle i Norden 
Troligtvis var det vikingarna i Danmark som först började använda sig av humle vid 

ölbryggning (Karlsson Strese & Tollin 2008). Även i Sverige var det förmodligen vikingarna 

som började med humle i ölbryggningen, de äldsta beläggen för humlehantering i nuvarande 

Sverige finns på Birka (Karlsson Strese 2008).  

Munkarna i klostren använde sig också av humle vid ölbryggning, varifrån det sedan spred sig 

ut i länderna. Användningen av humlet ökade med sådan fart att produktionen i Norden inte 

var tillräcklig, vilket ledde till att humle började importeras från Tyskland (Paulin 1940, 

Brøndegaard 1987). För att öka den inhemska humleodlingen och lösgöra sig från 

importbehovet i Sverige, lagstadgades år 1414, i Växjö stadga att varje hemman skulle ha 

humlegård och odla humle, något liknande står det år 1442 i Christoffer av Bayerns Landslag 

(Karlsson Strese 2008). När humleodlingen i Norden ökade kunde humle tas ut som tionde, 
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den tiondel som betalades som skatt till kyrkan (Agrikulturhistoriska teckningar, om humlen 

1879, Brøndegaard 1987).  

Under den tid då Gustav (I) Vasa var kung i Sverige (1523 – 1560) importerades det humle 

till den grad att det kostade en stor del av det järn som Sverige exporterade (Paulin 1940). I 

början av 1500 – talet var järnexporten 4000 ton järn per år, 100 år senare exporterades 11000 

ton järn årligen (Magnusson 2010). För att minska importen av humle beordrade Gustav Vasa 

alla att odla humle på sina gårdar (Paulin 1940). 

 

4.3 Humle i Västergötland, Östergötland och Uppland 
!

Pia Nilsson är agrarhistoriker och arkeolog, verksam vid institutionen för ekonomi, 

avdelningen för agrarhistoria vid SLU i Uppsala. År 2010 doktorerade hon med avhandlingen 

Bortom åker och äng - Förekomst och betydelse av kvarnar, fiske, humle- och fruktodlingar 

enligt de äldre geometriska kartorna (ca 1630-1650).  

Avhandlingen behandlar landskapen Västergötland, Östergötland samt Uppland. Den 

omfattande studien behandlar förutom humle även kvarnar, fiske och fruktodlingar.  Under 

den undersökta tidsperioden, 1630-1650, var utbyte av varor och tjänster en viktig del av den 

agrara ekonomin. Binäringarna, det som sysslades med vid sidan av åkern och ängen, har 

ibland varit ekonomiskt viktigare för den enskilde jordbrukaren än den odlade jorden. Nilsson 

har använt sig av de äldre geometriska kartorna från 1630-1650 och studerat 1069 hemman i 

24 socknar. Syftet med avhandlingen var att ta reda på förekomsten av kvarnar, fiske, humle- 

och fruktodlingar i kartorna samt hur ägoförhållandena och fördelningen såg ut. Nilsson 

tittade även på hur mycket av resurserna varje hemman förfogade över.  För att bekräfta 

kartornas källvärde har resursernas förekomst i kartorna jämförts med dels skatte- och 

kvarnrannsakningslängder dels med kartor från 1700-talet. När det gäller humle visar 

undersökningen att kartornas uppgifter stämmer överens med skattelängdernas uppgifter, och 

kan därmed anses vara en tillförlitlig källa för avhandlingens frågeställning (Nilsson 2010). 

Nilssons frågeställning består av två huvudfrågor. För det första undrar hon hur tillgången på 

humleodlingar, kvarnar, fiskevatten, frukt- och grönsaksodlingar var fördelad bland de agrara 

hemmanen under första hälften av 1600-talet. Hon vill även ta reda på om tillgången kan 

mätas och ställas i relation till hemmanens husbehov av humle. Nilsson undrar även över 

möjligheten att identifiera en arbetsdelning och specialisering (Nilsson 2010). 
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Nilsson börjar undersökningen av humleodlingarna på en översiktlig nivå för att få en snabb 

bild över hur förekomsten fördelar sig på sockennivå. Undersökningen inriktar sig sedan på 

att jämföra de enskilda hemmanens tillgång på humle med åkerareal, jordnatur, bebyggelsetyp 

och tillhörighet till en viss bygd. Detta har gjorts med hjälp av kartorna och deras textdelar 

och resultatet har sedan analyserats i ett statistikprogram. Bygderna som använts är slätt- 

mellan- och skogsbygd. För att kunna dela in undersökningsområdet i de olika bygderna har 

Nilsson använt sig av Kulturlandskapet och bebyggelsen (Helmfrid 1994), 

Nationalencyklopedin (1989-) samt fältbesök. Resultatet har även jämförts med två 

bivariabler, hömängd och tillgång på utmark och skog (Nilsson 2010).  

Nilsson värderar sedan resurserna för att se var det fanns områden med stor respektive liten 

tillgång på de undersökta resurserna. För humlets del använder sig Nilsson av en beräkning 

gjord av Else-Marie Karlsson Strese, fil dr i biologi, docent i agrarhistoria och intendent vid 

Nordiska museet och Mats Morell, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, 

som säger att en humleodling på 40 – 100 humlestörar täcker husbehovet av humle. Enligt 

Nilsson (2010) har uträkningen gått till enligt följande: ”En gammal humlesort, Hellertauer 

Mittelfruhe, ger cirka 200 g per stör om man låter två till tre revor växa per stör (Karlsson 

Strese 2008a s 47). Två störar, 400 gram, behövs till att humla 100 liter opastöriserat öl och 

40 störar behövs till 2 000 liter öl. En vanlig dagsranson av öl var två liter per vuxen, även om 

vissa grupper, t ex i flottan, drack uppåt fyra liter (Morell 1987 s 6-9, 25, 146ff, 150). De 

nämnda 40 störarnas avkastning kunde räcka till en förbrukning av två liter per dag i ett 

hushåll med motsvarande fyra vuxna i 250 dagar. Detta ser jag som en minimimängd. För ett 

något större hushåll, alternativt en större dagskonsumtion, kan det ha handlat om 80 störar 

humle till 4000 liter öl. Växtens känslighet för svampangrepp gör det dessutom troligt att en 

viss marginal var nödvändig, för att försäkra sig om en avkastning som täckte husbehovet, 

varför jag valt 100 störar som den övre gränsen i klassen husbehovsodling.”   

 Även lagkraven från 1400-talet som påbjuder att humleodlingar på minst 40 stänger, samt 

kraven på 200 stänger på 1600-talet har varit underlag vid beräkningen. Undersökningen går 

vidare genom att gradera humletillgången i under, till och över husbehovet, därefter ställs det 

i relation till åkerareal och bygdetyp (Nilsson 2010).  

Nilssons resultat redovisas nedan landskapsvis. 

Västergötland. 

När det gäller Västergötland visar det sig att humleodlingar var vanligt förekommande i hela 



'!
!

området, 89 av de 195 undersökta hemmannen hade humle. De undersökta hemmanen är jämt 

fördelade i de olika bygderna, så även humleodlingarna. Nilsson kan inte se någon koppling 

till en viss bygdetyp, dock ökar humleodlingarna där hemmanens tillgång på skog och utmark 

är god. Humleodlingarna som ligger över husbehov kunde kopplas till de medelstora eller 

stora hemmanen men inte till en viss bygd, utan var lika vanliga i alla tre bygderna. Odlingar 

med humle till husbehov återfanns även de i alla tre bygdetyperna men kunde inte knytas till 

en viss arealstorlek (Nilsson 2010). 

Östergötland.  
I Östergötland hade 56 av de 324 undersökta hemmanen humleodlingar och här anas en 

koppling till bygdetyp då humleodlingarna ökar i skogs- och mellanbygd. För Östergötlands 

del är fördelningen av dels de undersökta hemmanen och dels humleodlingarna mer ojämn i 

de olika bygderna och Nilsson visar därmed resultatet i andelar istället för antal. Störst andel 

humle återfanns i skogsbygd medan det fanns en väldigt liten andel i de båda andra bygderna. 

I mellanbygd återfanns endast ett hemman med humle. Humleodlingarna med över husbehov 

var kopplade till skogsbygden och de stora och medelstora hemmanen där. Odlingar med 

humle till husbehov återfanns även de till största del i skogsbygden (Nilsson 2010). 

Uppland.  
I Uppland hade 259 av de 550 undersökta hemmannen humleodlingar och den största andelen 

återfanns i skogsbygd. Uppland visar ett likande resultat som Östergötland med ojämnt 

fördelade hemman och humleodlingar. Men uppvisar även resultatet att den största andelen 

humleodlingar ligger i skogsbygden även om humlet återfanns i alla bygderna. De större 

humleodlingarna, som var över husbehov fanns i skogsbygden och i mellanbygden men utan 

koppling till åkerarealen. Även i slättbygden finns en mindre andel humleodlingar med över 

husbehov, dessa kopplade till de stora hemmanen. Odlingar som täckte husbehovet fanns 

framförallt i slättbygdens små och medelstora hemman (Nilsson 2010). 

Nilsson drar slutsatsen att det var i skogsbygden som humleodlingar var mest förekommande, 

samt att framförallt Västergötland var ett område med omfattande humleodlingar då det här 

fanns både flest och störst odlingar. Hon menar att en koppling mellan humleodling och typ 

av bygd är tydlig men i undersökningen fanns också hemman som låg i samma bygd som det 

förekommer mycket humle, men som ändå saknade humle. Nilssons resultat visar att den 

östgötska slättbygden, med sin låga tillgång på resurserna och inriktning på spannmålsodling, 

därmed verkar ha haft den minsta variationen i ekonomin. Nilsson menar att en regional 
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specialisering kan skönjas, till exempel på humle, där varor byttes med varandra (Nilsson 

2010).  

Nilssons resultat pekar på en koppling mellan bygd och tillgång på humleodling. Det är i 

skogs- och mellanbygderna med sina blandade naturförhållanden som specialisterna på de 

undersökta resurserna återfanns, i slättbygderna fanns istället spannmålsspecialister. Nilsson 

menar dock att fler faktorer spelat in, till exempel hur skatt och ränta betalades.  Även 

arvsregler, kulturella skillnader och odlingstraditioner spelar en viktig roll (Nilsson 2010). 

 

4.4 Skånes bygdeindelning från förra hälften av 1700- talet 
 

Av tradition har Skåne varit indelat i de tre bygdetyperna: skogsbygd, slättbygd och ris- och 

mellanbygd. Åke Campbell, etnolog, utkom år 1928 med avhandlingen Skånska bygder under 

förra hälften av 1700-talet: etnografisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar, 

hägnader och byggnader. Campbell har delat in de olika bygderna efter dess marktyper, 

byggnadskonstruktioner och byggnadstyper, odlingssystem och hägnadstyper. De tre olika 

huvudtyperna har olika karaktär som Campbell sedan utvecklat och delat in i 15 mindre, 

särpräglade bygder. (Campbell 1928). 
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Figur 1. Till skogsbygden hör Furuskogarnas område (1), Den övre skogsbygden (13), Den nedre skogsbygden 

(2) och Romeleåsens skogsbygd (15). 

Till slättbygden hör Söderslätt (6), Lund- Landskronaslätten (5) och Österslätt (11). 

Till ris- och mellanbygden hör Kristianstadslättensområde (den öppna slätten) (14), Vånga skogarnas område 

av Kristianstadslättens område (12), Skälderviksbygden (3), Västra risbygden (4), Området mellan Sövdesjön 

och Våmbsjön (8), Vångaskogarnas område i Färs härad (9), Vångaskogarnas område i Frosta härad (Den 

centrala risbygden) (7) och Vångaskogarnas område i Albohärad (10) (Campbell 1928).  

 

Slättbygd – I slättbygderna var byarna stora och bebyggelsen låg väl samlad, runt byarna 

fanns odlingsmarker som var fria från bebyggelse. Odlingssystemet bestod mestadels av 

trevångsbruk. Marken som var i träda betades av kreaturen då det ofta saknades särskild 

utmark för djuren att beta. Gårdarnas ägor låg utspridda över vångarna, blandade med andra 

gårdars ägor.  Campbell nämner att slättbygderna endast skattar i säd. Det tas aldrig upp att 

humle odlas eller säljs i slättbygden. Det påtalas dock att de var tvungna att tjäna eller byta till 

sig humle eller öl (Campbell, 1928). 
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Skogsbygd – Norra Skånes skogsbygd dominerades av spridd, gles bebyggelse och små byar. 

Bönderna ekonomi baserades på just skogen och inkomsterna kom genom försäljning av 

överskottet av timmer. Åkrarnas avkastning räckte oftast inte ens till husbehovet, odlingen 

tycks mer vara en bisyssla till skogsbruket. Boskapen gick och betade gräs i gläntor i 

skogen(Campbell 1928).  I häraderna i norra Skåne, Norra Åsbo, Villands, Västra Göinge och 

Östra Göinge har binäringarna, däribland humle varit ett viktigt inslag i ekonomin. På grund 

av bristen på spannmålsodling i skogsbygden producerades och såldes förutom humle, 

pottaska, träskor och smide för att kunna köpa spannmål från de andra bygderna (Gillberg 

1767).  

 

Ris- och mellanbygd – Bebyggelsemönstret och odlingssystemen skiftade i ris- och 

mellanbygden från små till stora byar och från ensäde till tresäde. Det gemensamma i ris- och 

mellanbygden var huvudnäringen, vilken var inriktningen på boskapsskötsel och boskapsavel. 

Man hade även stora fäladsmarker för djuren att beta. I ris- och mellanbygden stöds 

hushållningen av försäljning från fiske, körslor och humleodling (Campbell 1928). 

 

Mellan dessa tre bygder fanns ett utbyte varor och tjänster, till exempel kunde slättbygden 

tillhandahålla spannmål till skogsbygd och ris- och mellanbygd, skogsbygden och ris- och 

mellanbygden kunde i sin tur låta slättens djur beta på sina marker. Skogsbygdens virke var 

efterfrågat i både slättbygden och ris- och mellanbygden.  Ris- och mellanbygden har kunnat 

förse skogsbygd och slättbygd med dragdjur. I både skogsbygden och ris- och mellanbygden 

odlades humle till avsalu (Campbell 1928). 

5. Metod och material 
Uppsatsen baseras på en studie av lantmäteriakter i form av geometriska kartor från 

lantmäteristyrelsens arkiv. Akternas textdelar studerades för att ta reda på om och var det 

fanns humle i de skånska socknarna. I studien granskades alla funna geometriska avmätningar 

i lantmäteristyrelsens arkiv. I akternas textdelar redovisades humleodlingarna på olika sätt, 

dels i antal stänger och dels i ytmåtten kappland och kvadratfot. Dessa båda ytenheter är 

gamla svenska mark- och grundenheter, ett kappland är lika med 154,3 kvadratmeter och en 

kvadratfot är lika med 881,5 kvadratcentimeter (Birkeland 1971).  Efter den övergripande 

studien av alla geometriska avmätningar med humle, oavsett redovisningsmetod gjordes en 
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avgränsning till att enbart använda de akter där humlet var redovisat i stänger. Vid jämförelse 

av resultatet av avgränsningen visade sig fördelningen vara representativ (se figur 7 och 12). 

Hemmansstorlekarna för respektive by antecknades och räknades om till hela hemman för att 

möjliggöra en jämförelse av de olika byarna. För att ta reda på husbehovet av humle för varje 

by användes, precis som i Pia Nilssons studie, Else- Marie Karlsson Streses och Mats Morells 

uträkning för husbehov av humlestänger. Åke Campbells bygdeindelning av Skåne (se kapitel 
4.3 Humle i Västergötland, Östergötland och Uppland samt kapitel 4.4 Skånes 

bygdeindelning från förra hälften av 1700- talet) studerades för att kunna svara på frågan om 

hemmanens husbehov har någon koppling till bygdeindelningen. 

I denna studie över humleodlingar i skånska socknar har ca 500 geometriska avmätningar 

studerats ur lantmäteristyrelsens arkiv över Kristianstad- och Malmöhus län mellan 1658-

1758. Efter att Skåne blev svenskt 1658 började geometriska kartor att framställas över 

landskapet. Tillgången till dessa lantmäteriakter utgjorde startpunkt för undersökningen.  

Sökningen efter humleodlingar skedde på lantmäteriets hemsida, www.lm.se, och de 

historiska kartorna. Alla socknar i Kristianstads- och Malmöhus län som fanns i 

lantmäteristyrelsens arkiv studerades. Då beslutet att göra en extensiv studie var taget, istället 

för en detaljstudie, behövdes en avgränsning göras för att rent tidsmässigt kunna slutföra 

studien. Till att börja med söktes akter från den valda tiden i både lantmäteristyrelsens och 

lantmäterimyndighetens arkiv. Då det återfanns flest akter från den valda tiden i 

lantmäteristyrelsens arkiv, valdes detta arkiv att studeras. Tidsbegränsningen som ett 

examensarbete innebär samt valet att göra en extensiv undersökning medförde även att enbart 

de geometriska avmätningarna studerades. Pia Nilsson studerade de äldre geometriska 

avmätningarna i sin avhandling vilket stödjer valet att endast studera de geometriska 

avmätningarna i denna studie för att få ett representativt urval. En geometrisk karta är en karta 

som visar ett mindre landområde som till exempel byar eller hemman. De yngre geometriska 

kartorna började tillverkas i Sverige under 1600- talet för att bland annat visa nyodlingar och 

skatteläggningar i de nya provinserna som erövrats, till exempel Skåne (Cserhalmi 1998).  

 

Vårt resultat jämfördes med tidigare forskning gjord av Pia Nilsson, agrarhistoriker och 

arkeolog, verksam vid institutionen för ekonomi, avdelningen för agrarhistoria vid SLU i 

Uppsala (SLU). Vi har valt att enbart titta på hennes resultat angående humle jämfört med 

bygdetillhörighet och husbehov.   
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Som kan ses i resultatet nedan, saknas kartor från en del socknar. Vid de tillfällen ingen karta 

återfanns gjordes ytterligare en kontroll i lantmäteristyrelsens arkiv efter samma karta för att 

säkerställa att ingen karta missades. Denna extra sökkontroll gjordes på grund av att 

lantmäteriets sökfunktion ibland hängde upp sig. Pia Nilsson menar i sin avhandling att de 

geometriska kartorna är en tillförlitlig källa då hon har jämfört dessa med skatte- och 

kvarnrannsakningslängder (se kapitel 4.3 Humle i Västergötland, Östergötland och Uppland), 

detta stödjer därför tillförlitligheten i denna studie. 

 

Efter den övergripande studien av alla akter med humle, oavsett redovisningsmetod gjordes en 

avgränsning till att enbart använda de akter där humlet var redovisat i stänger, för att få ett så 

exakt antal som möjligt. Anledningen till valet av stänger i stället för kvadratfot och kappland 

anser vi ger en mer exakt bild av hur mycket humle som odlats i de olika områdena. De andra 

ytenheterna kan vara missvisande då vår studie visade att en del gårdar hade stora arealer 

humleodlingar men endast ett fåtal stänger (se tabell 1).  

Under mitten av 1500-talet värderades de svenska gårdarna och fick ett anvisat hemmanstal. I 

värderingen slogs gårdens alla resurser, åker- och ängsmark, bete, skog, fiske och så vidare 

samman för att ta reda på hur hög avkastning den hade. Ett helt hemman skulle förutom att 

försörja bonden och hans familj även kunna betala skatt. Under 1600-1700- talen blev det 

vanligt att gårdarna delades upp, så kallad hemmansklyvning vid till exempel arv (Cserhalmi 

1998).  

 

Textdelen i kartorna där humlet redovisats i stänger studerades för att få reda på hur stora de 

olika hemmanen var. I de fall, i Kristianstads län, där uppgifterna saknades i karttexten 

användes Johan Lorents Gillbergs, Historisk, oeconomisk och geographisk beskrifning öfver 

Christianstads län uti hertigdömet Skåne framgifven af Joh. Lor. Gillberg (Gillberg, 1767) 

där han anger hemmanens storlek. I Malmöhus län återfanns hemmansstorlekarna i karttexten. 

I de fall då varken hemmansstorleken fanns i karttexten eller i Gillbergs bok studerades senare 

geometriska avmätningar över samma område där dessa hemmansstorlekar kunde hittas.  

 

För att genomföra en rättvis jämförelse behövdes det göras en omräkning av gårdarnas 

hemmansstorlekar till hela hemman. Varje gårds hemmansandelar räknades om till hela 

hemman. Hemmanens antal humlestänger räknades därefter om till antal stänger per hela 

hemman. Efter denna omräkning kunde sedan husbehovet av humle för varje by beräknas 
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med hjälp av Else- Marie Karlsson Streses och Mats Morells uträkning för husbehov av 

humlestänger (Se kapitel 4.3 Humleodling i Västergötland, Östergötland och Uppland). 

Kortfattat säger deras uträkning att 40- 100 stänger täcker ett helt hemmans husbehov av 

humle. Över 100 stänger anses vara över husbehov och därmed kunna säljas eller bytas mot 

andra varor och tjänster. 

 

För att se om det fanns någon skillnad i hur de olika bygderna är indelade och var det fanns 

humleodlingar användes Åke Campbells avhandling från 1928, Skånska bygder under förra 

hälften av 1700-talet: etnografisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar, 

hägnader och byggnader (Campbell, 1928).  

 

 
Figur 2. Exempel på hur humleodling redovisas i den geometriska kartan. I detta fall har Rögla Säteris i Välinge 

socken 1738, humleodling betecknats VIII och ligger strax norr om bebyggelsen (Rögle 1738, geometrisk 

avmätning).  Kartan är beskuren. ©Lantmäteriet 2013/892 
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Figur 3. Exempel på hur humleodling redovisas i den geometriska kartan. I detta fall från Drakeberga nr 1i 

Visseltofta socken 1700, där humleodlingen betecknats L och ligger strax väster om bebyggelsen (Drakeberga nr 

1 1700, Geometrisk avmätning). Kartan är beskuren. ©Lantmäteriet 2013/892 

 

 

 
Figur 4. Exempel på hur humleodling redovisas i den geometriska kartan. I detta fall från Maltesholm i Östra 

Sönnerslövs socken 1758, där humleodlingen betecknats ”Humlegård” och ligger strax norr om bebyggelsen!

,Maltesholm nr 1 1758, Geometrisk avmätning).  Kartan är beskuren. ©Lantmäteriet 2013/892 
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Figur 5. Utsnitt ur karttext till Graveboda i Örkeneds socken (Graveboda 1696, Geometrisk avmätning). Dessa 

sju humlegårdar tillhör alla samma gård. Bilden är ett exempel på hur humleodling redovisades i kartornas 

textdel. ©Lantmäteriet 2013/892 

 

 

6.  Resultat 

Av de cirka 500 lantmäteriakterna som studerades i arbetet visade sig 277 stycken, fördelat på 

100 socknar, ha anteckningar om humleodlingar. Redan i den första mer övergripande studien 

där alla geometriska avmätningar med humle användes, kunde ett mönster skönjas.  De flesta 

akterna med humle återfanns i norra Skånes skogsbygder, medan det på slätten var vanligare 

med en avsaknad av redovisad humle i kartortexten, eller helt enkelt en avsaknad av funna 

geometriska avmätningar. Detta mönster visade sig vid fortsatta studier vara återkommande.  
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Figur 6. Kartan visar socknar där kartor är funna med humleodlingar oavsett redovisningsmetod. Kartorna är 

från år 1658- 1758. Den tidigaste kartan vi har hittat med humle är från 1662. Huvuddelen av kartor med humle 

ligger som ett bälte över norra Skåne. I södra Skåne finns det ett fåtal socknar med humle, samlade i små 

grupper. De flesta observationer av ”inga kartor” samt ”funna kartor utan humle” återfinns i södra Skåne.  

 

I figur 6 visas den övergripande studien där alla geometriska avmätningar medtagits som 

redovisar humleodling oavsett redovisningsmetod. Studien visade att det var i norra Skåne 

och speciellt i nordöstra delen som majoriteten av geometriska avmätningar med humle 

återfanns. Akterna med humleodling ligger som ett bälte över norra Skåne. I södra Skåne 

finns det ett fåtal socknar med humle, dessa ligger i små grupper. Det var även mycket 

vanligare i södra Skåne att det antingen saknades anteckningar om humleodling i akterna eller 

så återfanns det inga geometriska avmätningar överhuvudtaget. I nordvästra Skåne kan ett 

mönster anas då socknarna med humle ligger lite spritt i mindre grupper. I mellersta Skåne 

lite söderut kan ett bälte ses där inga geometriska avmätningar har hittats i studien. 
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Figur 7. Här redovisas de socknar där det finns humleodling jämfört med Campbells bygdeindelning. Alla kartor 

med humle oavsett redovisningsmetod ingår i studien. Kartorna är från år 1658 – 1758. Mönstret som ses är att 

huvuddelen av humleodling ligger i skogsbygderna, främst i norra Skåne. Inga observationer från socknar 

enbart belägna i slättbygd återfanns, dock ett fåtal som övergår från skogs- ris- och mellanbygd till slättbygd.   
 

Figur 7 visar att de flesta socknar med humle ligger i skogsbygden i norra Skåne, några av 

dessa gränsar eller övergår till ris- och mellanbygden, två socknar med humle ligger i 

skogsbygden och övergår till slättbygd. I ris- och mellanbygden ligger det en hel del socknar 

med humlestänger och två av dessa övergår i slättbygden. Kartan visar att det inte finns några 

socknar med humle som ligger helt i slättbygden. Den by som hade flest antal stänger oavsett 

antal hemman var Veberöd i Veberöd socken som ligger både i skogsbygd och ris- och 

mellanbygd, med 38463 stänger.  
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Figur 8. Antal socknar med humle per bygd. Det mönster som ses i diagrammet är att i skogsbygden och de 

socknar som överlappar både skogs-/ ris- och mellanbygd är humleodlingar dominerande. I slättbygden finns 

inga obeservationer, däremot finns ett antal socknar överlappande slätt- skogsbygd och slätt/ ris- och 

mellanbygd.  

 

Figur 8 visar antalet socknar med humle per bygd, det totala antalet socknar är 100 stycken. 

Det är i skogsbygden som socknar med humleodlingar dominerar, därefter kommer de 

socknar som överlappar både skogs-/ ris- och mellanbygd. Inga observationer av socknar med 

humleodlingar finns i slättbygden, däremot finns ett antal socknar överlappande slätt- 

skogsbygd och slätt/ ris- och mellanbygd. 
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Figur 9. Kartan visar de fyra skånska härader där Gillberg nämner att det odlas humle för försäljning, 

häraderna är Norra Åsbo, Villands, Västra Göinge och Östra Göinge. Dessa är sedan jämförda med Campbells 

bygdeindelning, som visar att dessa härader ligger främst i skogsbygden. 

 

Figur 9 visar fyra skånska härader, Norra Åsbo, Villands, Västra Göinge och Östra Göinge, 

om dessa härader nämner Gillberg att det odlas humle för försäljning. Som kan ses i kartan är 

häraderna jämförda med Campbells bygdeindelning, vilket visar att dessa ligger främst i 

skogsbygden.  
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Tabell 1. Tabell över ett urval av socknar med humleodlingar redovisat i både stänger och ytenhet. Som tabellen 

visar fanns en stor variation på antal humlestänger och arealen på humleodling. 

Kristianstads län Antal  

stänger 

Area  

kvadratfot 

Kvadratfot 

per 

humlestång 

År 

Boarp   

(Össjö socken) 

 

200  

100  

100  

2826  

1624  

800 

14,3 

16,2 

8,0 

1713 

Skåningstorp nr 1 

(Västra Sönnerslövs 

socken) 

 

100  

20  

40   

3052 

1504 

1716 

30,5 

75,2 

42,9 

1717 

Kärråkra nr 1-3 

(Vankiva socken) 

 

250  

885  

152  

450 

2651 

454 

1,8 

3,0 

3,0 

1698 

Malmöhus län Antal 

stänger 

Area 

kvadratfot 

Kvadratfot 

per 

humlestång 

År 

Billesholms Gård 

nr 1 (Södra Vrams 

socken) 

 

1026 3080 3,0 1717 

Veberöd (Veberöds 

socken) 

 

2888 

1347 

833 

602 

4332 

2021 

1250 

1203 

1,5 

1,5 

1,5 

2,0 

1693 

 

Tabell 1 visar ett fåtal exempel från de utvalda socknarna på varför vi har valt att inte räkna 

om ytenheter till antal stänger. Jämförs till exempel Veberöds humleodling med 

Skåningstorps så finns där en skillnad på ca 73 kvadratfot per humlestång. Då vi inte fann 

någon koppling mellan antalet stänger och ytstorlek på humleodlingarna tycker vi att en 

omräkning skulle ge ett missvisande resultat. 
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Figur 10. Visar antalet funna geometriska avmätningar med humlestänger från tre olika tidperioder 1658- 1700, 

1701 – 1730 och 1731- 1758 i jämförelse med Campbells bygdeindelning. Mönstret som visas är att de flesta 

funna akterna kommer från tidsspannet 1701-1730. Minst antal återfanns från tidsspannet 1658-1700.   

 

Figur 10 visar att antalet geometriska avmätningar med humlestänger från år 1658- 1700 är 45 

stycken på ett tidsspann på 42 år. År 1701- 1730 är antalet akter med humlestänger 55 stycken 

på ett tidsspann på 29 år och från år 1731-1758 är antalet akter med humlestänger 53 stycken 

på ett tidsspann på 27 år. Resultatet av antalet funna geometriska avmätningar med 

humlestänger är tämligen jämnt fördelade mellan de tre tidsspannen. Det skiljer 10 stycken 

akter mellan det tidsspann med flest och det tidsspann med minst antal akter. Tidsspannet 

1701-1730 är det tidsspann med flest akter och tidsspannet 1658-1700 är det tidsspann med 

minst antal akter, även om detta tidsspann är störst.  
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Figur 11. Kartan visar humlestänger i de skånska byarna under, till och över husbehov jämfört med Campbells 

bygdeindelning. Mönstret som framträder är att de flesta byarna med humleodling över husbehov återfinns i 

skogsbygden, endast en by har humleodling under husbehov den återfinns i ris- och mellanbygden. 
 

Figur 11 visar att det endast finns en by som har humlestänger under husbehov, denna by var 

Fjälastorp i Brunnby socken i ris- och mellanbygden. 33 byar har humlestänger till husbehov, 

14 av dem ligger i ris- och mellanbygden och 19 ligger i skogsbygden. 119 byar har 

humlestänger över husbehov, 2 av dessa ligger i slättbygden, Borlunda i Borlunda socken och 

Bara i Bara socken. 31 byar ligger i ris- och mellanbygden och 86 ligger i skogsbygden. Flest 

byar med humlestänger över husbehov återfinns i skogsbygden. Resultat kan även ses i figur 

12. 
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Figur12. Visar Campbells tre bygder och i vilka bygder det finns under/ till/ över husbehov av humle. De flesta 

humleodlingarna över husbehov återfinns i skogsbygden.  

 

Figur 12 visar att det endast finns en by som har humlestänger under husbehov, denna by 

ligger i ris- och mellanbygden. Det visar också att det finns 33 byar i Skåne som har 

humlestänger till husbehov, 14 av dem ligger i ris- och mellanbygden och 19 av dem ligger i 

skogsbygden. Resultatet visar ett det finns 119 byar i Skåne med humlestänger över 

husbehov, de flesta av dessa ligger i skogsbygden. Flest antal stänger per hela hemman hade 

Graveboda och Tostaboda i Örkeneds socken med 12880 stänger per hemman respektive 

12784 stänger per hemman. I slättbygden återfinns två observationer med humleodling över 

husbehov, dessa observationer ligger dock i socknar som befinner sig både i slättbygd och 

skogsbygd, samt slättbygd och ris- och mellanbygd. Resultatet redovisas även nedan i 

cirkeldiagram, uträknat i procent (figur 13 och 14). 
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Figur 13 och 14. Andelen humle under, till och över husbehov fördelat i de tre bygderna. Den största andelen 

humleodlingar över husbehov återfinns i skogsbygden. I skogsbygden återfinns inga humleodlingar under 

husbehov. På grund av för få observationer, endast 2 stycken, är slättbygden inte redovisad ovan. 

 

Figur 13 och 14 visar att den största andelen humleodling över husbehov återfinns i 

skogsbygden, där inga observationer av humleodling under husbehov finns.  Inom ris- och 

mellanbygden är den största andelen humleodling över husbehov följt av till husbehov och en 

liten andel under husbehov. Då endast två observationer av humleodling i slättbygden gjordes 

togs beslutet att utesluta dessa vid analysen.  
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7. Diskussion 

I denna studie har vi försökt att ta reda på hur humleodlingar var fördelade i Skåne mellan 

åren 1658- 1758. Vårt intresse låg i att se om det fanns någon koppling mellan humleodling 

och bygdetillhörighet. Vi ville också jämföra vårt resultat med Pia Nilssons avhandling från 

Östergötland, Västergötland och Uppland för att se om där fanns några skillnader eller 

likheter.  

 

Vid jämförelsen mellan hur humleodlingarnas historia sett ut i det gamla Sverige och i 

Danmark så visade det sig att den varit väldigt lik varandra. Det finns uppgifter från både 

Danmark och Sverige att humlet introducerades av vikingarna för att senare spridas med hjälp 

av munkarna i klostren. Båda länderna har under lång tid haft lagar som reglerat 

humleodlingen för att kunna minska importen av humle. Vi drar därför slutsatsen att 

humleodlingen i Skåne var överensstämmande med resten av Sverige när Skåne blev svenskt.   

 

Studien visade att mellan 1658 – 1758 låg de flesta humleodlingarna i norra och framförallt i 

nordöstra Skåne (se figur 6). Humleodlingarna kunde därmed kopplas till skogsbygden (se 

figur 1). Vårt resultat och Pia Nilssons resultat från Uppland och Östergötland, har stora 

likheter då båda studierna visar på en koppling mellan skogsbygd och humleodling. 

Skillnaden finns i slättbygden där Nilsson hittat ett flertal humleodlingar, där vi endast funnit 

ett fåtal. Västergötland skiljer sig från både vårt resultat och Nilssons övriga resultat då ingen 

koppling finns till en viss bygd, här är humleodlingarna jämnt fördelade mellan bygderna. Vi 

drar slutsatsen att i skogsbygden var variationen i ekonomin störst då de där var tvungna att 

ägna sig åt binäringar i större utsträckning, som hantverk, smide och humleodling. 

Humleodlingen blev ett sätt att sälja eller byta till sig andra varor, till exempel spannmål. 

Humleodling som binäring beror till exempel på traditioner som gått i arv. Precis som 

hantverk går i arv har humleodlingarna gått i arv, då humleodling är tidskrävande och fordrar 

mycket kunskap. Anledningen till att det inte odlats humle i större utsträckning på slättbygden 

beror på att jorden på slätten varit värdefull för spannmålsodlingen och därför har variationen 

i ekonomin inte varit så stor. Virkesbristen på slättbygden kan också ha varit en anledning till 

att humleodlingarna varit få, då det går åt mycket virke till att göra humlestörar. Även bristen 

på platser i lä är en bidragande faktor till få humleodlingar på slättbygden. Nilssons resultat 

och Åke Campbells slutsatser om att slättbygden är spannmålsspecialister, tycker vi stämmer 

överrens med vårt resultat. 
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Tillgången på odlad humle i relation till hemmanens husbehov, det vill säga 40- 100 stänger, 

visar att tillgången på humle var god i de undersökta socknarna, då endast en by hade humle 

under husbehov. Denna by ligger i ris- och mellanbygden och är Fjälastorp i Brunnby socken 

(se figur 11). Byn hade 85 humlestänger fördelat på 2 ! hemman, efter omräkningen till hela 

hemman gav detta 34 stänger per hemman. De två byarna i slättbygden med över husbehov 

var Borlunda i Borlunda socken och Bara i Bara socken. Dessa socknar ligger både i 

slättbygd/ skogsbygd och slättbygd/ ris- och mellanbygd och inte enbart i slättbygd. Studien 

visade att det fanns en skillnad i husbehov kopplad till bygd. De flesta byarna med humle över 

husbehov låg i skogsbygden. Eftersom byarna inte var jämnt fördelade över de tre bygderna 

valde vi att titta på andelen humle över husbehov per bygd, vilket visade att 100 % av 

slättbygdens totalt två humleodlingar var över husbehov, vilket inte ger något rättvist resultat 

då observationerna i slättbygden var för få. I skogsbygden var humle över husbehov 82 % på 

86 byar vilket ger ett mer rättvist resultat (se figur 14). Här ser vi att vårt resultat fortsätter att 

likna Pia Nilssons resultat från Uppland och Östergötland, då även Nilsson kopplar 

humleodlingar över husbehov till skogsbygden.  

 

Vårt resultat tyder på en regional specialisering vid odling av humle. Överskottet av humle i 

skogsbygden visar att det var här humle för avsalu odlades, vilket stödjs av Gillbergs 

observationer. Vårt antagande om humle till avsalu kopplat till över husbehov stödjs inte av 

kartornas textdel, då det där saknas uppgifter om detta. Vi har inte studerat hemmansantalet 

över hela Skåne, utan riktat in oss på de geometriska avmätningar där humle redovisats i 

stänger, 153 kartor. Därför kan vi inte dra någon slutsats för hur tillgången på humle till 

husbehov ser ut över hela Skåne. Vi kan endast dra slutsatsen efter de 153 geometriska 

avmätningarna som ingått i studien över husbehov att då är tillgången på humle god.  

 

Vi håller med Nilsson som menar att det finns flera faktorer som spelar roll när det gäller 

odling av humle under/till/över husbehov, till exempel kan arvsregler, odlingstraditioner och 

hur skatt och ränta betalades avgöra vad som odlades i de olika bygderna. Dessa faktorer är 

inget vi har studerat men det hade varit en intressant fortsättning att fördjupa sig i. 
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8. Avslutande ord 

Vi är medvetna om att avsaknaden av funna geometriska avmätningar kan bero på flera 

anledningar, bland annat att de inte fanns i lantmäteristyrelsens arkiv under de sökkriterier vi 

hade.  Detta behöver inte betyda att det inte finns några geometriska avmätningar från dessa 

platser. Det betyder inte heller att det inte fanns humle här. I vår studie kan vi även ha missat 

anteckningar om humleodlingar då många akter var svåra att tyda, vissa sidor i karttexten var 

skadade eller suddiga. Den mänskliga faktorn under studerandet av hundratals karttexter kan 

vara en bidragande faktor till att humle kan ha missats. På grund utav den tidsbegränsning 

som ett examensarbete innebär har vi valt att inte studera lantmätarnas instruktioner, 

skattelängder eller använda oss av akter med humleodlingar redovisade i ytenheter.  

 

Tack… 

Tack till vår handledare Nils Wallin och examinator Magnus Thelaus för visat tålamod och 

engagemang.  
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Otryckta källor 

Cirka 500 lantmäteriakterna i lantmäteristyrelsens arkiv efter följande sökkriterier. 

Kristianstad och Malmöhus län, geometriska avmätningar, 1658-1758. 

Följande källor nämns i texten: 

Bara nr 1-19 1697, geometrisk avmätning, Bara socken, Malmöhus län. 

Billesholms Gård nr 1 1717, Geometrisk avmätning, Södra Vrams socken, Malmöhus län. 

Boarp 1713, Geometrisk avmätning. Össjö socken, Kristianstads län. 

Borlunda nr 1-13 1739, Geometrisk avmätning, Borlunda socken, Malmöhus län. 

Fjälastorp nr 1-11 1707, Geometrisk avmätning, Brunnby socken, Malmöhus län. 

Graveboda 1696, Geometrisk avmätning. Örkeneds socken, Kristianstad län. 

Kärråkra nr 1-3 1698, Geometrisk avmätning, Vankiva socken, Kristianstads län. 

Maltesholm nr 1 1758, Geometrisk avmätning, Östra Sönnerslövs socken, Kristianstads län. 

Rögle 1738, geometrisk avmätning, Välinge socken, Malmöhus län. 

Skåningstorp nr 1 1717, Geometrisk avmätning, Västra Sönnerslövs socken, Kristianstads län. 

Drakeberga nr 1 1700, Geometrisk avmätning, Visseltofta socken, Kristianstads län.  

Tostaboda nr 1 1696, Geometrisk avmätning, Örkeneds socken, Kristianstads län. 

Veberöd 1693, Geometrisk avmätning, Veberöds socken, Malmöhus län. 
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